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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 

1.1. CONTEXTO E CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO 

O IES Manuel García Barros é un centro de ensino público que está situado na vila da Estrada. 

O concello ao que pertence conta unha superficie de 281,8 km2. É un dos concellos de maior 

extensión de Galicia e é cabeceira da comarca de Tabeirós-Terra de Montes, do que tamén 

forman parte que Forcarei, Soutelo de Montes e Cerdedo. A poboación do Concello da Estrada 

é de 21.197 habitantes. Segundo o censo do ano 2014 o reparto da súa poboación por idades é 

o seguinte: menores de 15 anos, 2.521 (11'89%); entre 15 e 64 anos 13.048 (61'55%); maiores 

de 65 anos, 5.628 (26'55%). Neste mesmo censo figuran 382 estranxeiros. 

O Concello da Estrada conta na actualidade cunha economía moi diversificada, posto que a 

tradicional actividade agrícola e gandeira foi abrindo portas progresivamente nas últimas 

décadas a un sector industrial, centrado fundamentalmente nas industrias do moble (conta cunha 

importante feira anual deste sector) e da construción. No núcleo urbano e nas parroquias 

limítrofes encóntranse todos os servizos e a maior parte das industrias -situadas 

maioritariamente nos dous polígonos existentes (Toedo e Liñares)-, mentres que na zona 

eminentemente rural a economía segue a estar baseada nas explotacións agropecuarias. 

O centro está integrado por un equipo docente de 46 profesoras e  profesores, e por un total de 

385 alumnos e alumnas, dos cales, 226 son de ESO e 159 de bacharelato. 

A Ensinanza Secundaria Obrigatoria distribúese da seguinte forma: tres grupos de 1º de ESO, 

tres de 2º de ESO, tres de 3º de ESO e dous de 4º de ESO; a ensinanza de Bacharelato 

(modalidade científico-técnica, modalidade humanística e modalidade de Artes) está distribuída 

en tres grupos de 1º de bacharelato e catro grupos de 2º de bacharelato. 

O alumnado do IES Manuel García Barros, no que respecta á etapa de ensino obrigatorio, 

procede maioritariamente da propia vila, ao ter adscrito como centro de Primaria unicamente 

ao CEIP Pérez Viondi, situado no núcleo urbano. No Bacharelato, a procedencia do alumnado 

é máis heteroxénea, encontrándose repartido aproximadamente nun 50 % o alumnado que 

procede da vila e o que procede das distintas parroquias do concello, de natureza marcadamente 

rural. Dado que a área de influencia da vila da Estrada na comarca é importante, o Centro conta 

con alumnado procedente de concellos limítrofes, como Silleda, Forcarei ou Cuntis. 

1.2. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CONTEXTO SOCIAL DO 

CENTRO   

A análise dos datos subministrados polo IGE (Módulo de coñecemento e uso do galego da 

Enquisa estrutural a fogares de 2018), revela usos lingüísticos favorables cara ao galego no 

Concello da Estrada. 

Segundo esta enquisa, o emprego da lingua galega neste concello sería o maioritario. Así e todo, 

ao igual que na gran maioría dos municipios de Galicia, experimentouse nas últimas décadas 
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un proceso de perda progresiva de galegofalantes habituais debido á ruptura na transmisión 

xeracional da lingua, moi acentuada nos últimos anos.  

Ademais, é importante referir que a porcentaxe de galegofalantes é moi diferente entre a 

poboación dos núcleos rurais, cunhas taxas moi altas de emprego de galego, e a poboación da 

vila, que presenta uns índices de castelanización altos e na que se poden percibir mesmo 

algunhas actitudes de prexuízos cara á nosa lingua. Este é un factor interesante a termos en 

conta á hora de avaliar os usos lingüísticos do noso alumnado que, como xa quedou dito, 

procede case exclusivamente da vila no que respecta á ESO e a partes iguais da vila e do rural 

no que respecta ao Bacharelato.  

1.3. SITUACIÓN  SOCIOLINGÜÍSTICA DO PROFESORADO 

Dos datos obtidos na enquisa realizada entre no mes de outubro de 2019 polo Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega, despréndese que máis da metade dos docentes se expresan no 

contexto do noso centro de ensino única ou maioritariamente en galego (60,8% fronte ao 8,7% 

do castelán). Resulta significativo que o emprego do galego por parte do profesorado é 

claramente superior na práctica lingüística dentro do centro de ensino que fóra del, no que a 

proporción de castelanfalantes é superior: o 28% de profesores que no seu fogar emprega única 

ou maioritariamente o castelán fronte ao 43,5% que se expresa única ou maioritariamente en 

galego. Parece deducirse disto que o ambiente galegofalante do noso IES inflúe positivamente 

na práctica lingüística dos docentes, atraendo cara ao emprego da nosa lingua a persoas 

habitualmente castelanfalantes.  

O nivel de capacitación do profesorado á hora de empregar o galego na súa práctica docente 

é moi positivo. Non se recoñece unha competencia lingüística deficiente para o desempeño do 

seu labor profesional en galego, mellorándose de maneira significativa a cifra da enquisa de 

2015 (un 73,9% considéraa boa ou moi boa). Con todo, aínda un 26,5% do profesorado 

considera que a súa competencia lingüística para impartir as clases en galego pode mellorar.  

1.4. SITUACIÓN  SOCIOLINGÜÍSTICA DO ALUMNADO  

Das respostas obtidas nesa enquisa, despréndese que, a nivel xeral, a porcentaxe de 

castelanfalantes do alumnado do centro é claramente superior á de galegofalantes. Se ben no 

ámbito familiar non se observa unha desproporción moi grande: un 34,8% do alumnado 

declara falar única ou maioritariamente en galego fronte a un 48,5% que di facelo en castelán. 

Na anterior enquisa, as cifras eran dun 39,1% e dun 48,9%, respectivamente, indicando unha 

perda no número de falantes entre os sectores máis novos.    

Nos ámbitos sociais circunscritos á contorna académica experiméntase un notable descenso do 

uso do galego, que cae ata un 13%, unha cifra moi inferior á anterior enquisa, fronte a un 

alarmante 69% de uso único ou maioritario do castelán, conforme ás prácticas diglósicas que 

rexen nos hábitos lingüísticos de boa parte da nosa poboación. Cabe destacar que nesta ocasión 

introduciuse a pregunta sobre os hábitos lingüísticos en redes sociais, onde a porcentaxe de total 
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ou maioritariamente en castelán é dun 64,6%.    

En canto á percepción da competencia lingüística, na enquisa realizada no 2019 debullouse a 

cuestión nas catro destrezas. Como cabía esperar, as destrezas pasivas (ler, entender) teñen 

mellores resultados ca as destrezas activas (escribir, falar) en galego. Un 4,3% do alumnado 

afirma ter un nivel deficiente para expresarse oralmente en galego. Coidamos que este dato 

debe interpretarse como que a práctica totalidade do alumnado considera que é capaz de 

expresarse con absoluta normalidade en galego e non tanto que sexa quen de acadar un óptimo 

manexo da lingua nos diferentes niveis ou rexistros. A práctica docente deixa patente un alto 

grao de castelanización na súa lingua espontánea e mesmo a presenza de certos prexuízos á 

hora de aceptar diferentes formas propostas pola normativa lingüística. Con todo, a porcentaxe 

do alumnado que considera a súa competencia lingüística en galego como boa ou moi boa é 

claramente inferior ao que considera que a súa competencia lingüística en castelán é boa ou moi 

boa.  

1.5. SITUACIÓN  SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO 

A situación da lingua galega no centro, tanto a nivel de comunicacións orais coma escritas, 

presenta uns índices de uso altos. A práctica totalidade da acción institucional por parte do 

centro a nivel escrito desenvólvese en galego. Facendo un pequeno repaso ás distintas áreas 

que conforman a actividade do instituto, comprobamos que o galego é de uso exclusivo na 

documentación administrativa, nunha gran maioría do rotulado do centro, nas notas 

informativas de carácter oficial que se presentan nos taboleiros (programacións, comunicación 

de probas, cualificacións...) nas comunicacións escritas ás familias, tanto as enviadas pola 

dirección como as enviadas pola ANPA, na páxina web do centro e nos blogs específicos que 

se vinculan a ela. O único aspecto no que o galego ten unha presenza claramente insuficiente, 

moi inferior á do castelán, é nos fondos da biblioteca. Fóra do campo da literatura, no que hai 

un certo equilibrio entre galego e castelán, a gran maioría dos libros están en castelán e a 

dotación de revistas e DVD en galego é claramente insuficiente, por unha cuestión sobre todo 

de ausencia de audiovisual en galego.  

Na oralidade, o emprego do galego é máis desigual, dependendo en cada caso das persoas 

implicadas no proceso comunicativo, se ben a tendencia é favorable á utilización desta lingua 

fronte ao castelán. O persoal non docente, tanto o administrativo, como na conserxería ou no 

sector da limpeza, exprésase habitualmente en galego co alumnado e co profesorado. O galego 

é tamén a lingua empregada normalmente polos traballadores da cafetería do centro. Na 

comunicación oral coas familias (esencialmente no que atende ás titorías), a lingua de 

comunicación depende da práctica lingüística de cada docente e, daquela, empréganse tanto 

galego como castelán, se ben parece que hai unha pequena desproporción en favor do galego, 

difícil de precisar. Algo moi semellante sucede nas interaccións co alumnado en contextos 

informais ou nas actividades extraescolares. A lingua que o profesorado emprega nestas 

situacións está marcada polos seus usos individuais, aínda que, como xa vimos nun dos 
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apartados anteriores, mesmo unha parte do profesorado castelanfalante tende a expresarse en 

galego co alumnado, o que conduce a un lixeiro desequilibrio en favor desta lingua.  
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2. PROFESORADO DO DEPARTAMENTO DE LINGUA 

GALEGA E   LIERATURA 

Detállase a continuación a composición do Departamento e o cómputo de carga docente para o 

presente curso. 

 

Profesor/a Materias curso Nº grupos Nº horas Nº total 
horas 

María Mansilla Antelo 
(Xefa do Departamento) 

Lingua Galega e Literatura  2º BACH 2 3 6 

Lingua Galega e Literatura  1º ESO 2 4 8 

 

Miguel Bugallo Sánchez  
Lingua Galega e Literatura  

2º ESO 3 3 9 

Lingua Galega e Literatura  4º ESO 2 3 6 

Reforzo de Lingua  2º ESO 1 2 2 

     

Teresa Filloy Chao Lingua Galega e Literatura  1º ESO 1 4 4 

Lingua Galega e Literatura  3º ESO 3 3 9 

Reforzo de Lingua 

 

1º ESO 2 2 4 

María Luísa Otero López Lingua Galega e Literatura 1º BACH 3 3 9 

Lingua Galega e Literatura 2º BACH 2 6 6 

Reforzo de Lingua 

 

2º ESO 1 2 2 
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3. OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 

e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 

da literatura. 

i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
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k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as   

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 

e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

l. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

m. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 1º CURSO DE ESO 

4.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo 

e do Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, neste decreto 

incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión Europea. Considérase que 

“as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 

desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. 

Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos 

elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de 

ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, que van 

supor un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver os alumnos e as alumnas, e 

propostas metodolóxicas innovadoras.  

No currículo, as competencias defínense como “capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada 

de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”. Xa que logo, as competencias 

considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 

participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no 

contexto educativo formal, a través do currículo, como nos educativos non formais e informais; 

“un saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos, sociais e profesionais. 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe por competencias 

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 

informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman 

esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e 

a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e aplícanse á 

aprendizaxe doutros coñecementos.  

Este tipo de actividades traballarase en todos os cursos xa que esta competencia é a base das 
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nosas materias e ademais é imprescindible para poder acadar as outras competencias básicas. 

O único que varía dun curso a outro é a tipoloxía dos textos cos que se traballa.  

En todas as unidades se desenvolven os bloques: “escoitar, falar, ler e escribir” que teñen como 

finalidade mellorar a comprensión e expresión oral e escrita polo que a interpretación e a 

creación de textos será unha práctica habitual na materia.  

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e 

dado que se indican nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse 

aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente e por escrito con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 

competencia, xa que a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa 

relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 

destacamos os seguintes:  

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a busca e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa utilización na produción de textos orais e escritos. 

A busca e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou a 

utilización de Internet. O emprego guiado destas buscas constituirá un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital.  

O currículo inclúe, ademais, o uso de soportes electrónicos na composición de textos, un dos 

contidos básicos desta materia. O coñecemento dos sistemas e modo de operar as tecnoloxías 

da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado para unha 

axeitada xestión da información atendendo a distintas finalidades.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 Empregar distintas fontes para a busca de información. 
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 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA)  

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo 

e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica.  

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para seguir 

adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e 

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área 

de Lingua galega e Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua 

galega pode ser, pois, a pedra angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas 

necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.  

Todas as actividades que se fan ao longo do curso van encamiñadas a que o alumnado acade 

esta competencia. Un alumno/a que teña a competencia lingüística ten maior capacidade para 

aprender calquera contido que se lle presente, o mesmo aquel/a que teña habilidades para atopar 

con facilidade informacións en diferentes fontes (tratamento da información e competencia 

dixital), ou o/a que saiba escoitar aos demais e saque proveito das intervencións dos outros e 

sexa capaz de expoñer as súas ideas de forma razoada (competencia social e cidadá),...  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia comunicativa, 
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contribúe decisivamente a desenvolver as competencias sociais e cívicas, entendidas como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas 

as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de 

representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, 

co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da clase de Lingua 

Galega facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas 

actividades da comunidade, axudándolle a ter unha visión crítica da realidade e adquirir os 

coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos civís.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

 Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 

distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha constitución. 

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a relacionarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e alumnas e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos 

académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os 

alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Adquirir un uso correcto da lingua supón tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual.  

Os descritores prioritarios son: 

 Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 
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 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión culturais supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do 

ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, 

valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre todo, 

ser capaz de gozar da lectura.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

4.2. BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN DA MATERIA 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar 

que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua, e este é 

obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. 

Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña 

modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en contextos 

formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente determinará a atención 

que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o alumnado poida cumprir 

adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción 

escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e 



4. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 1º ESO 

13 

extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento 

crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de 

lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo 

de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por pracer. Igualmente, 

a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de texto, adecuando, 

planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 

lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade", céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos os 

individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 

pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 

continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura 

galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e 

recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a 

partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo 

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que considere a relación que se establece no 

currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque coas competencias clave.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

4.3. CONTIDOS ASOCIADOS AOS BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN 

DA MATERIA 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios dos medios 

de comunicación, especialmente noticias de actualidade, próximas aos intereses do alumnado. 

B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e académico 
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(instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáticas variadas). 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas informativos. 

Falar 

B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias necesarias para producir 

textos orais sobre temas de actualidade. 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de 

aclaracións, intercambio de opinións e exposición de conclusións). 

B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planificación 

do discurso, prácticas orais formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos adecuados, con cohesión e coherencia desde o punto de vista 

comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler 

B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en 

ámbitos próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil, normas e 

instrucións de uso. 

B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, 

fundamentalmente textos narrativos. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico, especialmente, descritivos, 

narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, dicionarios, 

glosarios e enciclopedias en diversos soportes. 

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar modelos de 

composición escrita. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos 

lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de comunicación. 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa, 

aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación. 

Escribir 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecuados, 
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coherentes, con cohesión e gramaticalmente correctos. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: notas, cartas, avisos, correos electrónicos ou de móbil. 

B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias e entrevistas, en formato papel ou dixital. 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica, especialmente, 

resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, 

diálogos, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores 

ortográficos) na planificación, revisión e presentación dos escritos. 

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e de confianza. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, así coma das 

principais relacións semánticas e dos procedementos morfolóxicos de creación de palabras, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na aula. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias. 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (artigo, substantivo, 

adxectivo cualificativo, verbo, adverbio…), así como a diferenza entre palabras flexivas e non 

flexivas para a creación e comprensión de textos. 

B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en particular os 

temporais e explicativos. 

B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da 

oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 

B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando 

o erro como parte do proceso. 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 
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B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

B4.3. A lusofonía. 

B4.4. Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado. 

B4.5. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e 

das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

B4.7. Os prexuízos lingüísticos. 

B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

diatópicas do galego. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e asimilación 

dos trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos dos textos. 

B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción como 

linguaxes artísticas. 

B5.8. Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos 

que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a 

resolución de dúbidas de traballo. 
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4.4. OBXECTIVO PARA 1º ESO 

Os obxectivos para este nivel indícanse no punto 4.6 da programación, asociados aos contidos 

e estándares de aprendizaxe. 

4.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias 

de actualidade) e elaborar un resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias 

de actualidade). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social e 

académico e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos 

orais do ámbito social e académico. 

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, tanto 

espontáneas como planificadas. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén 

na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de 

comunicación, analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de 

programas informativos. 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e 

extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 

discriminacións. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para realizar exposicións 

orais planificadas e participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas. 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 
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LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente 

atractivas. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción oral 

propia e allea e propón solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da 

lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do 

seu contexto. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir aclaracións, 

intercambiar opinións e expoñer conclusións). 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as regras de 

interacción. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos 

debates e coloquios. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 

de forma individual ou en grupo. 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

LGB1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os 

xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con confianza e seguridade. 

LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. 

LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións 

orais. 

LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, castelanismos) 
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nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá, de interese persoal 

ou social. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a 

súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar 

unha información ou un servizo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais explícitos. 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. 

LGB2.1.4. Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce 

o significado polo contexto. 

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etcétera). 

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de 

distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet. 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións 

de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso. 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, especialmente, 

os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, 

especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias 

curriculares: webs educativas, información de dicionarios, enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida académica: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva 

autonomía. 

B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 
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LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar 

modelos de composición escrita. 

B2.6. Mostrar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexionar sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e 

reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de 

distinta natureza: relixiosos, raciais, sexistas. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola 

puntuación do texto. 

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. 

LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos adecuados, coherentes, 

con cohesión e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. 

LGB2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación 

comunicativa. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: 

conectores textuais básicos, concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma 

verbal. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os 

parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente noticias e entrevistas, en formato papel ou dixital. 

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias e entrevistas en formato papel ou dixital. 

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais 

que acompañan as noticias. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida académica, especialmente, 

resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos 
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propios da vida académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 

tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de 

ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto e correctores 

ortográficos) para planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos. 

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos 

para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a ortografía. 

B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa e de confianza. 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións 

propias e alleas. 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude 

positiva de superación. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso, así coma as principais relacións 

semánticas e os procedementos morfolóxicos de creación de palabras, coa presenza da 

fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación, e recoñece as principais relacións semánticas e os procedementos 

morfolóxicos de creación de palabras. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte, 

para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e 

normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, utilizar este coñecemento 

para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas. 
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LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal. 

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores textuais máis comúns (sobre todo, os temporais 

e os explicativos). 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en 

particular os temporais e explicativos. 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da 

oración para elaborar enunciados correctos e con con cohesión. 

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 

concordancia. 

LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a 

aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación. 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... 

recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción 

dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 
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valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 

coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música, xogos) en 

lingua galega adaptados á súa idade. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo das diferentes 

contornas familiares do alumnado. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo da súa 

contorna familiar e a do resto do alumnado. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.4. Coñecer a situación sociolinguüística e legal das linguas de España. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna. 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e 

cultural. 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións 

lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio 

lector; expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando 

o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila 
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os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a 

partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. 

LGB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos 

máis xerais. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións de poemas recitados ou cantados, 

sinalar a temática ou temáticas abordadas e describir os valores estilísticos dos textos. 

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, 

sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a funcionalidade 

dos elementos formais básicos. 

LGB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, ver pezas teatrais e apreciar os seus compoñentes 

e procedementos máis relevantes. 

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, ve pezas teatrais e aprecia os seus 

compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a canción como 

linguaxes artísticas. 

LGB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. 

LGB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. 

LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios. 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos 

que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a 

resolución de dúbidas de traballo. 

LGB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e 

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica 

e a resolución de dúbidas de traballo. 
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4.6. PROGRAMACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN 

RELACIÓN COS CORRESPONDENTES CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán o medio para avaliar os estándares de aprendizaxe. Os 

mínimos que se deben alcanzar indicaranse  a partir dos seguintes instrumentos de avaliación: 

o rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación, as rúbricas de valoración das 

tarefas e dos traballos solicitados, as rúbricas da demostración da lectura, comprensión e 

aproveitamento das obras de lectura e as rúbricas de valoración da lingua oral. Con todo, terase 

en conta as características e a evolución de cada alumno/a ao longo do curso.  

Para avaliar os estándares, o alumnado deberá cumprir, como mínimo, o 50% do indicado en 

cada un deles. Nas diferentes probas escritas e nas actividades que se soliciten terá que 

demostrar, polo menos, unha comprensión parcial e o cumprimento da maior parte dos  

requirimentos que implique a actividade. 

Os estándares imprescindibles orientados ao logro da adquisición dos obxectivos programados 

e das Competencias Clave ao inicio sinaladas, serán os seguintes:  

1. Amosa unha actitude positiva cara á materia, demostrando a implicación, o esforzo e o 

interese necesarios para acadar os obxectivos e as competencias clave deste curso.  

2. Acada unha  comprensión lectora correcta. 

3. Sintetiza oralmente e por escrito o sentido global de diversos tipos de textos, orais ou 

escritos, diferenciando as ideas principais das secundarias.  

4. Coñece as normas de coherencia morfosintáctica e de corrección ortográfica da lingua 

estándar, e aplicalas nas producións escritas. 

5. Elabora diferentes tipos de textos escritos sinxelos: expositivos, narrativos, descritivos e 

instrutivos con corrección, adecuación e coherencia. 

6. Produce textos orais e escritos da vida cotiá e relacionados cos distintos medios de 

comunicación, con corrección, adecuación e coherencia. 

7. Identifica o xénero ao que pertence un texto literario e identifica os seus elementos 

estruturais básicos.  

8. Produce textos de intención literaria sinxelos partindo das propias ideas e experiencias e 

tomando como modelo os textos lidos na clase. 

9. Recoñece e explicar o uso das principais categorías gramaticais. 

10. Coñece a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. 

11. Recoñece as funcións sintácticas básicas.  

12. Incrementa o seu vocabulario conforme aos campos léxicos traballados durante o curso e 

incorpórao correctamente ás producións orais e escritas. 
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13. Coñece e explica as relacións semánticas básicas. 

14. Utiliza a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes contextos comunicativos. 

15. Participa en galego en diversas situacións comunicativas, individual ou colectivamente. 

16. Demostra a lectura dunha obra literaria cada avaliación, expresando oralmente ou por 

escrito, as cuestións que sobre ela se formulen con adecuación, corrección e coherencia. 

Na seguinte táboa indícase o grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe 

avaliable  necesario para superar a materia, así coma os procedementos e instrumentos de 

avaliación.
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e instrumentos 
de avaliación* 

Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 d 
 e 
 h 
 l 
 ñ 

 B1.1. Comprensión, interpretación e 
resumo de calquera texto oral ou daqueles 
propios dos medios de comunicación, 
especialmente noticias de actualidade, 
próximas aos intereses do alumnado. 

 B1.1. Comprender e 
interpretar a intención 
comunicativa e a idea xeral 
de textos orais (noticias de 
actualidade) e elaborar un 
resumo. 

 LGB1.1.1. Comprende e interpreta 
a intención comunicativa de textos 
orais sinxelos (noticias de 
actualidade). 

 LGB1.1.2. Traslada a idea xeral 
de textos sinxelos a resumos 

 Comprende o contido de noticias sinxelas de 
actualidade. 

 Expresa oralmente o resumo de noticias 
sinxelas de actualidade. 

 A 
 P1  
 I 4 

 CCL 
 CAA 

  x 

 d 
 e 
 h 

 B1.2. Comprensión e interpretación de 
textos orais utilizados no ámbito social e 
educativo (instrucións, presentacións de 
tarefas e breves exposicións orais de 
temáticas variadas). 

 B1.2. Extraer a intención 
comunicativa e a idea xeral 
de textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e educativo, e 
seguir instrucións para 
realizar tarefas guiadas de 
aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao 
propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

 Recoñece a idea xeral e a intención 
comunicativa de textos orais sinxelos 
relacionados coa educación e a sociedade. 

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 LGB1.2.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

 Segue as instrucións para realizar diferentes 
tarefas.  

 A 
 P1,P4 
 I3 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 a 
 c 
 d 
 h 

 

 B1.3. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 B1.3. Coñecer e apreciar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas 
como planificadas. 

 LGB1.3.1. Coñece e aprecia as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na 
orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións 
alleas e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

 Manter as normas de respecto e cortesía que 
rexen na comunicación oral. 

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CSC 

x x x 

 LGB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 

 Recoñecer a importancia dos aspectos 
prosódicos e dos códigos non verbais. 

 CCL 
 CAA 

x x x 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e instrumentos 
de avaliación* 

Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non verbal. 

 C 
 P1 
 I4 

 CSC 
 CSIEE 

 a 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 
mensaxes dos medios de comunicación, 
con especial atención aos programas 
informativos. 

 B1.4. Identificar e contrastar o 
propósito comunicativo en 
textos orais dos medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus contidos 
e identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

 LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, as ideas principais 
e as secundarias de programas 
informativos. 

 Identificar a intención comunicativa, as ideas 
principais de programas informativos.  

 B 
 P1, P3 
 I4 

 CCL 
 

  x 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento 
da mesma noticia en diferentes 
medios de comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

 Extraer as propias conclusións sobre 
diferentes noticias. 

 B 
 P1, P3 
 I4 

 CAA 
 

  x 

 LGB1.4.3. Identifica e rexeita os 
usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

 Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios.  
 A 
 P1 
 I4 

 CSC x x x 

 h 
 o 

 

 B1.5. Coñecemento e aplicación, con 
axuda das tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC), de estratexias 
necesarias para producir textos orais sobre 
temas de actualidade. 

 B1.5. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas 
e participar de forma 
construtiva en diversas 
interaccións comunicativas. 

 LGB1.5.1. Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 

 Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas 
e estratexias para realizar exposicións orais.  

 C 
 P3, P4 
 I2, I4 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 

  x 

 LGB1.5.2. Emprega as TIC para 
facer as súas presentacións máis 
claras e visualmente atractivas. 

 Empregar as TIC nas presentacións.  
 C 
 P3, P4 
 I2, I4 

 CD 
 CCL 
 CSIEE 

  x 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e instrumentos 
de avaliación* 

Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 h 
 o 

 B1.6. Valoración das producións orais 
emitidas cunha fonética e prosodia 
correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 B1.6. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 LGB1.6.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia correcta, 
recoñece os erros de produción 
oral propia e allea e propón 
solucións para melloralas. 

 Valorar e respectar as regras de pronuncia da 
lingua galega. 

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 LGB1.6.2. Comprende, interpreta 
e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia da 
lingua galega. 

 Rexeitar os prexuízos asociados á pronuncia 
do galego. 

 A 
 P1 
 I4 

 CAA x x x 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu 
contexto. 

 Asumir a variante dialectal a como propia do 
seu contorno. 

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CCEC 

x x x 

 b 
 e 
 g 
 h 

 B1.7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, 
en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Producir textos breves, adecuados e correctos 
en intervencións espontáneas. 

 B 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CSC 

x x x 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez 
nas intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

 Participar nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas da 
lingua galega. 

 B 
 P1 
 I4 

 CCL x x x 
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1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 LGB1.7.3. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

 Empregar nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias da nosa lingua. 

 B 
 P1 
 I4 

 CCL  x x 

 LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

 Empregar nas intervencións orais espontáneas 
un léxico propio do galego.  

 B 
 P1 
 I4 

 CCL x x x 

 a 
 c 
 d 
 h 

 

 B1.8. Participación activa en situacións 
propias do ámbito educativo (pedimento de 
aclaracións, intercambio de opinións e 
exposición de conclusións). 

 B1.8. Participar activamente 
en situacións propias do 
ámbito educativo (pedir 
aclaracións, intercambiar 
opinións e expor 
conclusións). 

 LGB1.8.1. Intervén en debates e 
coloquios do ámbito educativo, 
respectando as regras de 
interacción. 

 Intervir en debates ou exposicións respectando 
as regras de interacción, intervención e 
cortesía. 

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CSC 

  x 

 LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non 
divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e 
coloquios. 

 Respectar ao moderador/a nos debates e non 
divagar.  

 B 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CSC 

  x 

 a 
 b 
 c 
 g 
 h 
 o 

 B1.9. Coñecemento e aplicación de 
estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso, prácticas 
orais formais e informais. 

 B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar en 
público, en situacións formais 
ou informais, de forma 
individual ou en grupo. 

 LGB1.9.1. Elabora guións para 
organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais 
breves. 

 Elabora un sinxelo guión para expoñer 
oralmente un tema 

 B 
 P1, P3 
 I2, I4 

 CAA  x x 

 LG1B1.9.2. Respecta os aspectos 
prosódicos da linguaxe non verbal 
(a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol 

 Manifestar confianza ao falar en público. 
 C 
 P1, P3 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

x x x 



4. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 1º ESO 

31 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e instrumentos 
de avaliación* 

Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

das emocións ao falar en público 
e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade 

 I2, I4   

 LGB1.9.3. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 
situación comunicativa. 

 Adecuar a pronuncia ao contexto. 
 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CSC 

x x x 

 LGB1.9.4. Incorpora 
progresivamente palabras propias 
do nivel formal ás súas 
producións orais. 

 Incorporar progresivamente o vocabulario 
adquirido ás producións orais.  

 B 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 LGB1.9.5. Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos formais 
e espontáneos. 

 Distinguir entre discurso formal e espontáneo. 
 B 
 P1 
 I4 

 CAA x x x 

 LGB1.9.6. Recoñece e avalía 
erros (repeticións de conectores, 
pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, 
de evitalos. 

 Recoñecer nos discursos orais erros propios e 
alleos e trata de corrixilos. 

 C 
 P1 
 I4 

 CAA 
 CCL 

  x 

 a 
 d 
 h 
 l 
 ñ 

 B1.10. Construción de discursos 
adecuados, cohesionados e coherentes 
desde o punto de vista comunicativo, 
sobre temas de interese persoal ou social 
da vida cotiá e educativa. 

 B1.10. Producir discursos 
breves e comprensibles sobre 
temas da vida cotiá, de 
interese persoal ou social. 

 LGB1.10.1. Participa en 
conversas informais nos que 
intercambia información e expresa 
a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos, e pide e dá 
indicacións ou instrucións 
sinxelas. 

 Producir discursos breves e comprensibles 
sobre temas da vida cotiá, de interese persoal 
ou social.  

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

  x 
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 LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións da 
vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

 Solicitar correctamente unha información ou 
servizo en distintas situacións da vida cotiá.  

 B 
 P1 
 I4 

 CSC 
 CSIEE 

x x x 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 b 
 f 
 h 

 B2.1. Aplicación de técnicas de análise do 
contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

 B2.1. Aplicar técnicas de 
análise do contido e 
estratexias de lectura 
comprensiva. 

 LGB2.1.1. Utiliza técnicas de 
análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e resumos. 

 Subliñar, esquematizar e resumir diferentes 
tipos de texto. 

 Utilizar o dicionario para coñecer o significado 
de termos descoñecidos. 

 B 
 P2, P3 
 I2, I3 

 CCL 
 CCA 

x x x 

 LGB2.1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a partir 
de elementos contextuais 
explícitos. 

 Recoñecer a intención do emisor dun texto 
escrito sinxelo. 

 B 
 P1, P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL  x x 

 LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido 
global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas. 

 Identifica o tema e as ideas principais dun 
texto.  

 C 
 P1, P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL x x x 

 LGB2.1.4. Procura o léxico 
descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo 
contexto. 

 Procurar o significado do léxico descoñecido. 
 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CCA 

x x x 
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 LGB2.1.5. Interpreta o significado 
de elementos non lingüísticos 
(símbolos, iconas, etc.). 

 Interpretar o significado de elementos non 
lingüísticos.  

 C 
 P1, P3 
 I1, I2 

 CCL 
 

  x 

 LGB2.1.6. Busca información para 
ampliar e completar o contido das 
mensaxes a través de distintos 
recursos: xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores de 
internet. 

 Procurar información para ampliar o contido 
das mensaxes 

 C 
 P3 
 I2 

 CCL 
 CCA 
 CD 

  x 

 LGB2.1.7. Contrasta os contidos 
analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da 
lectura. 

 Contrastar os coñecementos adquiridos 
despois da lectura cos que xa posuía antes.  

 D 
 P3 
 I2, I3 

 CCL 
 CCA 

  x 

 d 
 e 
 h 

 B2.2. Comprensión e interpretación de 
textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á experiencia 
do alumnado: mensaxes electrónicas ou 
de móbil, normas e instrucións de uso. 

 B2.2. Comprender, interpretar 
e sintetizar textos da vida 
cotiá e das relacións sociais 
en ámbitos próximos á 
experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de 
móbil e normas e instrucións 
de uso. 

 LGB2.2.1. Comprende, interpreta 
e sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: mensaxes 
electrónicas ou de móbil, de 
correo electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

 Comprender, interpretar e sintetizar textos da 
vida cotiá e das relacións sociais do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e 
instrucións de uso. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CSC 

  x 

 d 
 e 
 h 

 B2.3. Comprensión, interpretación e 
síntese de textos dos medios de 
comunicación, fundamentalmente textos 
narrativos. 

 B2.3. Comprender, interpretar 
e sintetizar escritos dos 
medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

 LGB2.3.1. Comprende, interpreta 
e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os 
narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

 Comprender, interpretar e sintetizar textos 
escritos sinxelos dos medios de comunicación.  

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CSC 

  x 
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 d 
 e 
 h 

 B2.4. Comprensión e interpretación de 
textos do ámbito educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e expositivos sobre 
as distintas materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en diversos soportes. 

 B2.4. Comprender, interpretar 
e sintetizar escritos do ámbito 
educativo do alumnado, 
especialmente, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 LGB2.4.1. Comprende, interpreta 
e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, 
información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

 Comprender, interpretar e sintetizar textos do 
ámbito académico do alumnado: narrativos, 
descritivos e expositivos. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 
 CD 
 CSC 

 x x 

 LGB2.4.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe 
guiadas, con progresiva 
autonomía. 

 Seguir instrucións  para realizar tarefas de 
aprendizaxe. 

 A 
 P1 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 

x x x 

 b 
 e 
 h 

 B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das 
TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

 B2.5. Utilizar de forma guiada 
as bibliotecas e as TIC para 
obter información e consultar 
modelos de composición 
escrita. 

 LGB2.5.1. Usa de forma guiada 
as bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos 
de composición escrita. 

 Utilizar a biblioteca e as TIC, de forma guiada, 
para obter modelos de composición escrita 
que logo reproducirán segundo se lles indique.  

 C 
 P3 
 I2, I3 

 CCL 
 CAA 
 CD 

  x 

 c 
 d 
 h 

 B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as 
mensaxes que transmitan prexuízos ou 
usos lingüísticos discriminatorios, 
especialmente, os que aparecen nos 
medios de comunicación. 

 B2.6. Amosar unha actitude 
reflexiva e crítica ante as 
mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexionar sobre 
os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 LGB2.6.1. Manifesta unha actitude 
crítica ante as mensaxes que 
transmiten prexuízos e reflexiona 
sobre os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante 
as mensaxes que transmiten prexuízos 
lingüísticos. 

 A 
 P1 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CSC 

x x x 

 LGB2.6.2. Identifica e evita o uso 
de expresións habituais que 
evidencian prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais e 
sexistas. 

 Evitar expresións que evidencian prexuízos. 
 A 
 P1 
 I1, I2, I4 

 CCL 
 CSC 

x x x 

 h 
 ñ 

 B2.7. Lectura en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados á situación 

 B2.7. Ler en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 

 LGB2.7.1. Le en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 

 Ler con fluidez e corrección un texto.  
 A 

 CCL x x x 
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comunicativa, aos patróns fonéticos do 
galego e aos signos de puntuación. 

adecuados á situación 
comunicativa. 

adecuados e con respecto pola 
puntuación do texto. 

 P1  
 I1, I4 

 LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo 
os patróns fonéticos do galego. 

 Ler en voz alta pronunciando correctamente os 
fonemas do galego.  

 A 
 P1 
 I1, I4 

 CCL x x x 

 LGB2.7.3. Utiliza recursos das 
TIC para rexistrar a voz. 

 Utilizar recursos das TIC para rexistrar a voz. 
 C 
 P4 

 CCL 
 CD 

  x 

 b 
 e 
 h 

 B2.8. Planificación e revisión do escrito, de 
forma guiada, para producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 B2.8. Planificar, producir e 
revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

 LGB2.8.1. Utiliza esquemas 
sinxelos e notas para ordenar as 
ideas e estruturar o contido do 
texto. 

 Utilizar esquemas sinxelos e notas para 
ordenar as ideas e estruturar o contido do 
texto. 

 B 
 P2, P3 
 I2, I3  

 CCL 
 

 x x 

 LG2.8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación 
comunicativa. 

 Escribe textos sinxelos adecuados  ás distintas 
situacións comunicativas. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL x x x 

 LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión das 
ideas: conectores textuais 
básicos, e concordancias dentro 
do sintagma nominal e dentro do 
sintagma verbal. 

 Empregar correctamente os conectores 
textuais básicos e aplica as regras de 
concordancia suxeito-predicado. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL x x x 

 LGB2.8.4. Puntúa o texto en  Puntuar correctamente o texto.   CCL x x x 
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relación coa organización 
oracional e a forma do texto (os 
parágrafos e a distribución e 
organización das ideas 
expresadas). 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 LGB2.8.5. Revisa o texto con 
respecto ás normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

 Revisar o texto e respectar as normas 
morfolóxicas e ortográficas.  

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CD 

x x x 

 b 
 e 
 h 

 B2.9. Produción, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil. 

 B2.9. Producir, en formato 
papel ou dixital, textos 
sinxelos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

 LGB2.9.1. Produce textos propios 
das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

 Producir, en formato dixital ou papel, textos 
sinxelos da vida cotiá: cartas, notas avisos...  

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CD 
 CSC 

  x 

 b 
 e 
 h 

 B2.10. Produción, a partir dun modelo, de 
textos propios dos medios de 
comunicación, fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

 B2.10. Producir, a partir dun 
modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

 LGB2.10.1. Produce, a partir dun 
modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital. 

 Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
xornalísticos tipo noticia. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CD 
 CSC 

  x 

 LGB2.10.2. Coñece a estrutura do 
xornal (seccións e xéneros) e os 
elementos paratextuais que 
acompañan as noticias. 

 Coñecer as principais seccións do xornal. 
 C 
 P3 
 I2 

 CCL   x 

 b 
 e 
 h 

 B2.11. Produción, en soporte impreso ou 
dixital, de textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

 B2.11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 

 LGB2.11.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, textos descritivos, 
narrativos e expositivos propios 
da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e 

 Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
da vida académica: resumos e exposicións 
sinxelos.  

 B 
 P2, P3 

 CCL 
 CD 

  x 
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conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

 I1, I2, I3 

 b 
 e 
 h 

 B2.12. Produción, en soporte impreso ou 
dixital, de textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

 B2.12. Producir textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

 LGB2.12.1. Produce textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións 
de ideas e conceptos. 

 Producir textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións e exposicións.  

 A  
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 

 x x 

 b 
 e 
 h 
 f 

 B2.13. Uso, con progresiva autonomía, 
das TIC (procesadores de textos e 
correctores ortográficos) na planificación, 
revisión e presentación dos escritos. 

 B2.13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) para 
planificar, revisar e mellorar a 
presentación dos escritos. 

 LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva 
autonomía, as funcións básicas 
dun procesador de textos para 
organizar os contidos e mellorar a 
presentación. 

 Usar as TIC para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a corrección 
dos textos escritos. 

 B 
 P3 
 I2 

 CCL 
 CD 

  x 

 LGB2.13.2. Emprega os 
correctores ortográficos para 
resolver dúbidas e revisar a 
ortografía. 

 Empregar os correctores ortográficos para 
revisar a ortografía. 

 B 
 P3 
 I2 

 CCL 
 CD 

  x 

 b 
 f 
 h 

 B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da 
lingua cunha actitude activa e de 
confianza. 

 B2.14. Avaliar o seu proceso 
de aprendizaxe cunha 
actitude activa e de 
confianza. 

 LGB2.14.1. Participa, de modo 
guiado, nas tarefas de revisión e 
mellora das producións propias e 
alleas. 

 Participar nas tarefas de revisión e mellora das 
producións propias e alleas e amosar unha 
actitude positiva de superación ante o erro. 

 B 
 P1 
 I2 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 LGB2.14.2. Acepta o erro como 
parte do proceso de aprendizaxe 
e mostra unha actitude positiva de 
superación. 

 Aceptar os erros e aprender deles. 
 B 
 P1 
 I2 

 CCL 
 CAA 

x x x 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 b 
 e 
 l 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso 
de léxico suficientemente amplo e preciso, 
así coma as principais relacións 
semánticas e procedementos de creación 
de palabras, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a 
partir de campos léxicos traballados na 
aula. 

 B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso, 
,así coma as principais 
relacións semánticas e 
procedementos de creación 
de palabras, coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación, e recoñecer 
e explicar as principais relacións 
semánticas e os procedementos 
de formación de palabras. 

 Empregar o léxico e as expresións axeitadas 
en contextos comunicativos de uso formal e 
informal da lingua. 

 Recoñecer e explicar as principais relacións 
semánticas e os procedementos de formación 
de palabras. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL  x x 

 a 
 d 
 e 

 B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, 
con especial atención a posibles 
interferencias. 

 B3.2. Recoñecer e usar a 
fonética da lingua galega. 

 LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

 Pronunciar correctamente os fonemas propios 
da lingua galega. 

 A 
 P1 
 I4 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 b 
 e 
 n 
 l 

 B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras 
fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre 
clases de palabras e normativa. 

 B3.3. Usar eficazmente os 
dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver 
dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito 
autónomo, información lingüística 
relativa á clase de palabras e a 
normativa en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras 
obras de consulta. 

 Saber utilizar os dicionarios e as TIC para 
resolver e consultar dúbidas.  

 B 
 P1, P3 
 I2, I3 

 CCL 
 CD 

  x 

 b 
 e 

 B3.4. Aplicación e valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

 B3.4. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

 LGB3.4.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 Respectar as normas gramaticais en textos o 
escritos. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL x x x 

 LGB3.4.2. Aplica estratexias para 
a corrección lingüística, gramatical 
e ortográfica dos textos. 

 Aplicar estratexias para a corrección lingüística.  
 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL   x 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e instrumentos 
de avaliación* 

Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 e  B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación 
en relación coa cohesión textual. 

 B3.5. Analizar e usar 
correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión 
textual. 

 LGB3.5.1. Analiza e usa 
correctamente a puntuación de 
acordo coa cohesión textual. 

 Usar a puntuación de acordo coa cohesión 
textual.  

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL  x x 

 b 
 e 

 B3.6. Recoñecemento, uso e explicación 
das categorías gramaticais básicas 
(substantivo, adxectivo cualificativo, verbo, 
adverbio, etc.) así como a diferenza entre 
palabras flexivas e non flexivas para a 
creación e comprensión de textos. 

 B3.6. Recoñecer e explicar o 
uso das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir 
erros e diferenciar as flexivas 
das non flexivas. 

 LGB3.6.1. Recoñece e explica o 
uso das categorías gramaticais 
nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non 
flexivas. 

 Recoñecer as clases de palabras, distinguir as 
flexivas das non flexivas. 

 Coñece os tempos verbais.  
 A 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 e 
 l 
 n 
 

 B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos 
mecanismos da cohesión textual como a 
deíxe persoal. 

 B3.7. Recoñecer, usar e 
reflexionar sobre os 
mecanismos da cohesión 
textual como a deíxe persoal. 

 LGB3.7.1. Recoñece e explica 
nos textos as referencias deícticas 
persoais. 

 Usar os mecanismos de cohesión textual. 
 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

 x x 

 e 
 h 

 B3.8. Recoñecemento, uso e explicación 
dos conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

 B3.8. Recoñecer, usar e 
explicar os conectores 
textuais máis comúns (sobre 
todo os temporais e os 
explicativos). 

 LGB3.8.1. Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os temporais e 
explicativos. 

 Usar os conectores textuais máis comúns.  
 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 e 
 h 

 B3.9. Coñecemento das regras de 
concordancia e das funcións sintácticas 
principais no seo da oración para elaborar 
enunciados cun estilo cohesionado e 
correcto. 

 B3.9. Coñecer as regras de 
concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo 
da oración para elaborar 
enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 LGB3.9.1. Producir textos orais e 
escritos de diferentes xéneros, 
usando as regras de 
concordancia. 

 Usar as regras da concordancia na 
elaboración de textos. 

 A 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 LGB3.9.2. Identificar as función 
sintácticas no seo da oración. 

 Identificar as funcións sintácticas na oración.  
 A 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

 x x 
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cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 e 
 h 

 B3.10. Recoñecemento das modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do 
emisor. 

 B3.10. Recoñecer as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor. 

 LGB3.10.1. Recoñece as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

 Recoñecer as modalidades oracionais. 
 A 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

 x x 

 e  B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das 
estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

 B3.11. Aplicar 
progresivamente o 
coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación 
e a aceptación do erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe. 

 LGB3.11.1. Recoñece os erros 
nas producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación. 

 Recoñecer os erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas. 

 B 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CAA 

x x x 

 b 
 e 
 h 

 B3.12. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.12.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 Participar en proxectos relacionados cos 
elementos transversais.  

 C 
 P3, P4 
 I2 

 CCL 
 CAA 
 CD 

  x 

 b 
 e 

 B3.13. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

 B3.13. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 

 LGB3.13.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 

 Utilizar os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en calquera 
das outras. 

 C 

 CCL 
 CAA 

  x 
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Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

para solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

textos traballados en calquera das 
outras. 

 P1, P3 
 I2 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 ñ 
 o 

 B4.1. Valoración das linguas como medios 
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

 B4.2. O plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade. 

 B4.3. A lusofonía. 

  B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar 
positivamente o plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e 
achegarse ás culturas que a 
integran. 

 LGB4.1.1. Valora a lingua como 
instrumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo a través 
da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura 
de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

 Valorar as linguas como medio de expresión, 
de relación e como sinal de identidade dun 
pobo. 

 A 
 P1, P3 
 I2, I3 

 CCL   x 

 LGB4.1.2. Coñece as linguas que 
se falan en Galicia. 

 Coñecer as linguas que se falan en Galicia. 
 C 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL   x 

 LGB4.1.3. Coñece os territorios 
que forman parte da comunidade 
lusófona. 

 Coñecer o territorio lusófono.  
 D 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL   x 

 LGB4.1.4. Coñece recursos en 
rede de lecer (literatura de 
tradición oral, música e xogos) en 
lingua galega adaptados á súa 
idade. 

 Coñecer recursos en rede de lecer, axeitados 
á súa idade. 

 B 
 P3  
 I2,I3 

 CCL 
 CD 
 CCEC 

  x 

 ñ 
 o 

 B4.4. Análise da situación sociolingüística, 
a partir do contexto familiar do alumnado. 

 B4.2. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo dos 

 LGB4.2.1. Describe e analiza a 
situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo do seu 

 Describir de forma sinxela a situación 
sociolingüística de Galicia partindo do estudo 
do seu contexto familiar.  

 CCL   x 
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Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

contextos familiares do 
alumnado. 

contexto familiar e a do resto do 
alumnado. 

 A  
 P3 
 I1, I2, I3 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os 
antropónimos galegos. 

 Coñecer e valorar os antropónimos galegos. 
 B 
 P3 
 I2 

 CCL   x 

 ñ 
 o 

 B4.5. Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de recuperación 
do galego, favorecendo o xurdimento de 
vínculos positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e das 
potencialidades de enriquecemento 
persoal e colectivo do uso normalizado da 
lingua galega. 

 B4.3. Adquirir vínculos 
positivos cara ao uso do 
galego e asumir a importancia 
da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua 
galega. 

 LGB4.3.1. Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír 
individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

 Valorar a importancia de contribuír 
individualmente á normalización da lingua 
galega. 

 A 
 P1 
 I1 

 

 CCL 
 CSC 

 x  

 ñ 
 o 

 B4.6. Situación sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

 B4.4. Coñecer a situación 
sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

 LGB4.4.1. Coñece a lexislación 
que regula os dereitos lingüísticos 
individuais. 

 Coñecer os propios dereitos lingüísticos. 
 D 
 P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CSC 

 x  

 ñ 
 o 

 B4.7. Prexuízos lingüísticos. 
 

 B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación 
a eles. 

 LGB4.5.1. Coñece o que é un 
prexuízo. Detecta e analiza a 
presenza de novos e vellos 
prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

 Identificar e dar exemplos de prexuízos 
lingüísticos. 

 A 
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 ,I4 

 CCL 
 CSC 

 x  

 h 
 ñ 
 o 

 B4.8. Recoñecemento e valoración dos 
principais fenómenos que caracterizan as 
variedades diatópicas do galego. 

 B4.6. Recoñecer e apreciar 
as variantes diatópicas do 
galego. 

 LGB4.6.1. Recoñece e aprecia as 
variantes diatópicas do galego 
como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. 

 Apreciar estas variantes como símbolo de 
riqueza lingüística e cultural. 

 A 
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3, I4 

 CCL 
 CCEC 

 x  
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Competen
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 LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos 
sobre as variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da súa 
zona. 

 Rexeitar os prexuízos sobre as variantes 
dialectais. 

 A 
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3, I4 

 CCL  x  

 LGB4.6.3. Coñece as principais 
variantes diatópicas do galego e 
clasifica producións lingüísticas 
segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

 Coñecer as principais variantes do galego. 
 A 
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3, I4 

 CCL  x  

Bloque 5. Educación literaria 

 h 
 l 

 B5.1. Lectura, con regularidade e de 
maneira guiada, de obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; exposición da 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu sentido 
coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e asimilación 
dos trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 B5.1. Ler, con regularidade e 
de maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á 
idade, relacionando o seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, 
procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

 LGLB5.1.1. Le, con regularidade e 
de maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relaciona o 
seu sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e 
asimila os trazos estéticos xerais 
que definen cada texto. 

 Ler, comprender e ser quen de emitir opinións 
sobre unha obra de lectura cada trimestre 

 A 
 P5 
 I5 

 CCL x x x 

 h 
 l 

 B5.2. Comparación de textos literarios e 
non literarios e diferenciación de textos 
dos tres grandes xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis xerais. 

 B5.2. Comparar textos 
literarios e non literarios e 
diferenciar textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos 
máis xerais. 

 LGLB5.2.1. Compara textos 
literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e 
similitudes. 

 Diferenciar e caracterizar os tres xéneros 
literarios.  

 A 
 P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 CCL x   

 LGLB5.2.2. Diferencia textos dos  Diferenciar o xénero dos textos literarios e  CCL x   
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1ªAv 2ªAv 3ªAv 

tres grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos máis 
xerais. 

identificar as características máis xerais. 
 A 
 P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 h 
 l 

 B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, 
audicións de poemas recitados ou 
cantados, determinación da temática ou 
temáticas abordadas e descrición dos 
valores estilísticos dos textos. 

 B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinalar 
a temática ou temáticas 
abordadas e describir os 
valores estilísticos dos textos. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente, fai audicións 
de poemas recitados ou cantados, 
sinala a temática ou temáticas 
abordadas e describe os valores 
estilísticos dos textos. 

 Ler expresiva e comprensivamente textos 
poéticos.  

 A 
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 CCL x   

 h 
 l 

 B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de 
textos narrativos breves e recoñecemento 
da funcionalidade dos elementos formais 
básicos. 

 B5.4. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñecer 
a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

 LGLB5.4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a 
funcionalidade dos elementos 
formais básicos. 

 Ler expresiva e comprensivamente textos 
narrativos.  

 A  
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 CCL  x  

 h 
 l 

 B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, 
visionado de pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes. 

 B5.5. Ler dramatizada e 
comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e apreciar os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

 LGLB5.5.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona pezas 
teatrais e aprecia os seus 
compoñentes e procedementos 
máis relevantes. 

 Ler expresiva e comprensivamente textos 
dramáticos sinxelos. 

 A  
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 CCL   x 

 h 
 l 
 n 

 B5.6. Produción de textos sinxelos de 
intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula. 

 B5.6. Escribir textos sinxelos 
de intención estética, 
servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 LGLB5.6.1. Escribe textos 
sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na 
aula. 

 Escribir textos sinxelos literarios, empregando 
recursos estilísticos.  

 A  
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CCEC 

  x 

 h 
 l 

 B5.7. Descrición e caracterización dos 
trazos definitorios básicos do cómic e a 

 B5.7. Describir e caracterizar 
os trazos definitorios básicos 

 LGLB5.7.1. Describe e caracteriza 
os trazos definitorios básicos do 

 Describir os trazos definitorios básicos do 
cómic  

 CCL 
 CCEC 

  x 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e instrumentos 
de avaliación* 

Competen
cias clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 n canción como linguaxes artísticas. do cómic e a canción como 
linguaxes artísticas. 

cómic como linguaxe artística.  B   
 P1, P2, P3, P4 
 I1, I2, I3 

 LGB5.7.2. Identifica e describe, 
nun cómic dado, os principais 
trazos definitorios. 

 Identificar e describir, nun cómic dado, os 
principais trazos definitorios. 

 C 
 P3 
 I2 

 CCL 
 CCEC 

  x 

 LGLB5.7.3. Describe e caracteriza 
os trazos definitorios básicos da 
canción como linguaxe artística. 

 Identificar os trazos característicos da canción.  
 D   
 P1, P2, P3 
 I1, I2, I3 

 CCL 
 CCEC 

  x 

 LGB5.7.4. Identifica e describe, 
nunha canción dada, os seus 
principais trazos definitorios. 

 Identificar e describir, nunha canción dada, os 
seus principais trazos definitorios. 

 C 
 P3 
 I2 

 CCL 
 CCEC 

  x 

 e 
 h 
 l 

 B5.8. Familiarización, seguindo unhas 
pautas orientadoras, co emprego dos 
fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e a 
resolución de dúbidas de traballo. 

 B5.8. Familiarizarse, 
seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos 
fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica 
e a resolución de dúbidas de 
traballo. 

 LGLB5.8.1. Familiarízase, 
seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos 
fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas 
de traballo. 

 Ser quen de procurar información, tanto na 
biblioteca do centro como nas virtuais, 
seguindo as indicacións proporcionadas polo/a 
profesor/a. 

 A 
 C 
 P1 
 I2, I3 

 CCL 
 CD 

 x  
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Códigos e abreviaturas empregadas 

*Grao mínimo de consecución do estándar:                                                                           
A Acádase na súa totalidade, por tratarse de competencias e/ou de contidos non graduables ou fundamentais para acadar os obxectivos deste nivel.                           
B Acádase case sempre ou cométense erros moi pouco relevantes. 
C Acádase habitualmente ou cométense erros pouco relevantes para o nivel. 
D Acádase ocasionalmente ou cométense erros bastante relevantes.       

*PA: Procedementos de avaliación: 
Procedemento 1 (P1): observación directa na aula.                                                         
Procedemento 2 (P2): probas escritas realizadas en calquera soporte. 
Procedemento 3 (P3): realización das tarefas solicitadas. 
Procedemento 4 (P4): exposicións orais planificadas e participación en actividades orais 
Procedemento 5 (P5): probas de lectura sobre unha obra completa. 

*IA: instrumentos de avaliación: 
Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas. 
Instrumento 2 (I2): valoración da actitude de cara á materia e o traballo persoal: tarefas, traballos solicitados. 
Instrumento 3 (I3): rúbrica para valorar o traballo realizado no caderno. 
Instrumento 4 (I4): rúbrica para valorar o uso oral da lingua.       
Instrumento 5 (I5): valoración e rexistro cuantitativo da comprensión lectora e a expresión 
 (oral ou escrita) sobre a obra de lectura.
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4.7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

se empregará unha metodoloxía que pretenda acadar seguinte obxectivos fundamentais: a 

consecución dos obxectivos curriculares da materia, as competencias clave e o 

desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. É 

necesario, pois, o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación, que son, 

obviamente, aplicables a outras áreas e contextos de aprendizaxes. 

Neste proceso de aprendizaxe requírese unha proposta didáctica de actividades integradas. 

Así, por exemplo, para unha exposición oral planificada, cómpre combinar a expresión e a 

comprensión orais, a investigación, o uso das ferramentas TIC, as técnicas de traballo 

cooperativo...  

Procurarase abordar de forma integrada as destrezas lingüísticas: falar, escoitar, ler e escribir, 

así como os bloques de contidos que vertebran o currículo da materia: comunicación oral, 

comunicación escrita, reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria. 

Poñerase en práctica unha metodoloxía que favoreza a inclusión, a participación e a reflexión, 

empregando diferentes métodos didácticos que favorezan a adquisición das competencias 

básicas: 

 Utilizarase o método expositivo para realizar a explicación de diferentes cuestións e 

resolución de dúbidas. 

 O emprego do método demostrativo permitiranos acadar o coñecemento e as competencias 

a partir da demostración práctica. 

 No método de aprendizaxe por descubrimento: o alumnado adquire o coñecemento e as 

competencias realizando diferentes traballos e tarefas. Promóvese a realización de tarefas 

ou proxectos que impliquen a busca, selección e tratamento da información en diversas 

fontes e recursos para crear produtos propios utilizando diferentes soportes.  

 O método interrogativo permite mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Estes métodos alternaranse con outros que a continuación se indican: 

 Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o 

traballo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o 

enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a 

competencia comunicativa. 

 Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 
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comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe. 

 Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a 

aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

4.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos seguintes materias didácticos: 

 Libro de texto: Lingua e Literatura 1º ESO, editorial Santillana, 2015. 

 Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 1º ESO. 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; 

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 Exercicios, actividades e material de reforzo e ampliación elaborado polo profesor ou 

profesora. 

 Selección de textos literarios para a súa lectura e análise. 

 Material da biblioteca do centro. 

 Noticias, artigos e entrevistas tirados de xornais de soporte en papel ou dixital. 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Obras de lectura recomendadas.  

 Recursos TIC variados, especialmente a AULA VIRTUAL e o programa ABALAR. 

 Material audiovisual diverso. 

 Encerado dixital. 

4.9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Utilizaranse procedementos de avaliación variados e coherentes coas actividades de 

aprendizaxe co fin de facilitar a avaliación do alumnado e do proceso integral de ensinanza e 

aprendizaxe. 

Citamos a continuación os principais procedementos de avaliación que empregaremos: 

 Observación directa das intervencións realizadas na aula. 

 Observación directa de comportamentos e da actitude cara á materia. 

 Proceso de realización das tarefas solicitadas e o produto ofrecido: tarefas individuais, en 

grupo, realizadas na aula ou fóra dela. 

 Elaboración das tarefas a través da aula virtual. 
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 Realización de traballos escritos de forma individual ou cooperativa. 

 Realización de exposicións orais realizadas individualmente ou de forma cooperativa. 

 Caderno do alumnado. 

 Elaboración dunha proba ou produto a partir da lectura dunha obra literaria. 

 Exames de avaliación. Realizáranse polo menos dúas probas escritas en cada trimestre. 

Estas complementaranse con probas orais sobre contidos concretos. En ambos casos, serán 

comunicadas anticipadamente.  

4.10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Canto aos instrumentos ou recursos específicos de avaliación, empregaremos os seguintes:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación e das diferentes probas 

escritas ou orais. 

 Rexistro cuantitativo da demostración da lectura, comprensión e aproveitamento das obras 

literarias correspondentes a cada avaliación (mediante probas escritas ou orais). 

 Observación directa do traballo persoal do alumnado, as tarefas, os traballos escritos 

solicitados e as exposicións orais (regularidade, corrección, esforzo...) 

 Observación directa do traballo realizado na aula, a atención, o interese e a participación. 

 Rexistro dos resultados  asociados ás diferentes actividades e traballos propostos. 

 Rúbricas para valorar as tarefas e traballos realizados de forma individual ou colectivo. 

 Fichas de observación da participación e do traballo cotián do alumnado (contido, caligrafía, 

presentación, ortografía, etc.). A través da observación do caderno do profesor ou profesora. 

 Observación e rexistro do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a orga-

nización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os sinais 

de revisión e autocorrección. De maneira aleatoria, en cada sesión poderase facer observa-

ción dos cadernos que se considere oportuno. 

4.11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NAS AVALIACIÓNS PARCIAIS 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 60% da cualificación global 

Realizarase un mínimo de dúas probas escritas en cada avaliación nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

Neste exames deberán aparecer exercicios variados para avaliar os diferentes estándares e 

as competencias clave. Para a concreción desta puntuación, teranse en conta os estándares 

de aprendizaxe establecidos en cada tema, os indicadores de logro do estándar e o nivel de 

adquisición dos mesmos. 
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A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, que será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe:  30% da cualificación global 

Neste apartado inclúese a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno ou cartafol dixital, a limpeza e coidado do material 

escolar e a realización de lecturas voluntarias. Valorarase tal como segue: 

 Ata 1 PUNTO: realización na casa das tarefas solicitadas e dos traballos escritos en 

calquera soporte. 

 Ata 1 PUNTO: realización das tarefas na aula, corrección do caderno, atención, interese 

e participación correcta. 

 Ata 1 PUNTO: uso espontáneo, regular e correcto da lingua galega nas intervencións 

orais planificadas e espontáneas, tanto na interacción co profesor/a coma cos 

compañeiros/as. 

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global: 10% da cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións orais, etc, 

Valorarase a demostración da lectura da obra con preguntas determinantes, a corrección na 

análise dos elementos da obra e a redacción dun exercicio adecuado, correcto e coherente. 

En caso de realizarse unha proba oral, valorarase a a expresión dun discurso ben organizado, 

adecuado e correcto, evitando castelanismos e vulgarismos.  

A cualificación na 1ª, 2ª e 3º avaliación corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados 

anteriores, sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de repetila. Segundo o determine o profesor ou profesora, esta 

nova proba poderá ser oral ou escrita e facerse nese mesmo día ou noutro en función das 

circunstancias. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  
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4.12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO NAS 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 
O alumnado que suspenda algunha avaliación ao longo do curso recibirá as indicacións 

oportunas por parte do profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación 

satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. Atendendo ao criterio docente 

individual, poderá darse a posibilidade de facer recuperacións tras cada avaliación parcial. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes.  

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e á elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

4.13.PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN NA AVALIACIÓN 

FINAL 
Para o alumnado que non acade os contidos mínimos esixidos, e polo tanto teña partes sen 

superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve 

informe de avaliación individualizado que debe servir de base para para o deseño das 

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase 

efectiva na avaliación final de curso.   

4.14. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores.  

4.15. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

Na  primeira semana do curso académico realizaranse unha serie de actuacións destinadas ao 
coñecemento personalizado do alumnado, tanto da súa situación emocional coma académica. 

Estas actuacións permítennos identificar as dificultades individuais e colectivas do alumnado e 

as súas necesidades de atención educativa, posibilitando a posta en común do profesorado na 

reunión de avaliación inicial para ofrecer as medidas oportunas.  

As probas de avaliación inicial poderán desenvolverse en sesión diferentes e empregando a 

metodoloxía e os recursos que o profesorado estime oportunos: soporte dixital ou papel, lectura 

en voz alta, cuestionarios, probas orais...  
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Canto ao modelo de avaliación inicial, incluirá cuestións referidas aos bloques de contidos que 

vertebran o currículo da materia:  

 Avaliación da competencia comunicativa: actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

 Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora , así coma a de comprensión de textos escritos. 

 Conceptos: cuestión sobre os contidos traballados nos diferentes bloques en cursos 

anteriores: lingua, lingua e sociedade e literatura. 

Este proceso comprenderá, ademais:  

‐ A análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

‐ A detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020, así como 

a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias 

clave. 

4.16. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias 

co fin de que poidan acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Os principios básicos para o tratamento do alumnado con NEAE parten da súa inclusión na aula, 

da non discriminación e da igualdade afectiva.  

Para favorecer o cumprimento destes principios, o Departamento de Lingua galega e Literatura 

adoptará as medidas que faciliten a integración e a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade.  

Entre estas medidas cabe salientar: 

 Establecer accións para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, 

coma adaptar os instrumentos de avaliación, adaptar os tempos das probas, explicar e 

marcar claramente as tarefas das probas, comprobar que se entenden as instrucións. 

 Buscar a  localización máis adecuada na aula ás necesidades concretas do alumnado.  

 Potenciar actividades voluntarias e de afondamento para alumnado con intereses ou 

capacidades altas. 

 Atender da forma máis individualizada posible o alumnado procedente doutros países cun 

nivel baixo de comprensión do idioma ou cun baixo nivel académico, así coma o alumnado 

con ritmos de aprendizaxe diferentes e con características sensoriais que dificulten a 

aprendizaxe. 

 Fomentar as tarefas en grupo sempre que sexa posible. 

 Utilizar recursos complementarios de reforzo e ampliación orientados ás necesidades 

individuais do alumnado. 
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 De ser necesario, elaborar adaptacións curriculares en colaboración co Departamento de 

Orientación e levaranse a cabo as medidas recollidas na mesma. 

O alumnado con NEAE figura recollido no Plan de Atención á Diversidade do 

Departamento de Orientación. 

4.17. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Desde a materia de Lingua e Literatura atenderemos, como non podería ser doutra maneira, ao 

tratamento das distintas categorías dos temas transversais: a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica. 

De forma máis concreta, fomentarase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, 

física, racial ou social.  

Do mesmo xeito, promoveremos a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como os valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

Nas clases de Lingua Galega fomentarase o respecto pola diferenza e evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas, así como os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

4.18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Lingua Galega e Literatura ten como 

un dos seus principais obxectivos a formación humana do alumnado e a promoción dos valores 

de igualdade, o respecto á diversidade e a non violencia, entendendo o Instituto como un marco 

de convivencia positiva. 

Partindo do Plan de Convivencia, perseguimos acadar os seguintes obxectivos fundamentais: 

 A convivencia democrática e a resolución pacífica de conflitos. 

 O respecto pola liberdade de conciencia, a intimidade e a dignidade de todos os membros 

da comunidade educativa. 

 O respecto e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, física, 

racial ou social.  

 O respecto polas diferencias na orientación sexual ou na identidade de xénero. 

 Coeducación e rexeitamento de calquera manifestación de discriminación e/ou violencia 

contra as mulleres. 

 Adquirir actitudes de empatía, colaboración e axuda cara aos demais. 

 Alimentación e hábitos de vida saudables. 
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4.19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Para cumprir os obxectivos que se fixan no Decreto 133/2007 sobre o fomento da lectura, en 

cada curso de ESO o alumnado deberá ler un mínimo de unha obra por avaliación, tal como 

figura na programación de cada nivel. Durante o proceso de lectura da obra, o profesorado 

resolverá as posibles dúbidas que esta puidera suscitar. 

Dado que o fomento da lectura é un dos principais obxectivos fixados, valorarase, ademais, as 

lecturas que se realicen de forma voluntaria.  

No Pan Lingüístico do Centro establécese a actividade “ A hora de ler” para todos os niveis da 

ESO, que consiste na lectura individual e libre durante o tempo e as horas indicadas pola 

profesora responsable da biblioteca do centro. O departamento colabora nesta actividade en 

todos os cursos de ESO coa finalidade propiciar o hábito lector do alumnado. 

O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa biblioteca 

do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a participación 

en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta colaboración resulta 

especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento son integrantes do 

equipo da biblioteca e do club de lectura. 

Na selección de obras de lectura para este nivel tívose en conta que fosen adecuadas ao seu 

nivel de comprensión lectora, así coma aos seus gustos e intereses, co fin de que non se 

identifique a lectura coma unha obriga e imposición máis da actividade académica.  

Este criterio de selección non supón esquecer a calidade literaria das obras, o enriquecemento 

persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 

fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  

As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 

características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 

de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 

información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove estratexias 

para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  

As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 

son: 

 Lectura en voz alta de fragmentos do libro co fin espertar o interese por ler a obra completa. 

 Actividades de escritura creativa: cambiar o final da obra, dar unha nova versión dun relato 

ou un capítulo da obra, deseñar un novo personaxe, escribir unha carta ao autor ou autora… 

 Busca de información sobre obras, autores etc. 

 Elaboración de fichas de lectura. 

 Organización de coloquios sobre a obra ou a súa temática. 

 Exposición oral, individual ou colectiva sobre a obra ou algún aspecto concreto da mesma. 

 Lectura dramatizada de diálogos teatrais ou de diálogos entre diferentes personaxes da obra 
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de lectura. 

 Creación individual ou colectiva dun poema. 

 Recitado de poemas. 

As lecturas recomendadas para 1º ESO son as seguintes: 

 de Saint-Exupéry: O principiño. 

 Carreira , Ana: Voa. Adaptación libre de Espantallo amigo de Neira Vilas. 

 López, Xabier: A serea do deserto. 

 Sierra i Fabra, Jordi: Contos e poemas para un mes calquera. 

4.20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO CENTRO 

Departamento de Lingua Galega e Literatura considera fundamental favorecer o uso e 

aprendizaxe do galego de xeito que impulse a súa normalización. 

O  nivel de competencia do noso alumnado na lingua galega é inferior ao acadado en  castelán, 

especialmente na competencia oral, de maneira que o sistema educativo non está ao mandado 

legal de formar cidadáns cunha competencia semellante  nos dous idiomas. 

Neste sentido apuntamos as seguintes contribucións: 

 Planificación de actividades que melloren a competencia lingüística do alumnado, que 

contribúan á normalización e ao fomento do uso do galego e á superación dos prexuízos 

lingüísticos. 

 Colaboración estreita e posta en valor das actividades do ENDL. 

 Colaboración con outros departamentos didácticos para fomento do uso normal da lingua 

galega. 

4.21. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC DO CENTRO 

En virtude do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Departamento de Lingua Galega 

e Literatura promoverá a aplicación da educación dixital co fin de impulsar novos métodos de 

ensinanza- aprendizaxe. 

Contribuirase a este proxecto coas accións que a seguir indican: 

 Creación e actualización da aula virtual. 

 Promoción dos medios audiovisuais e das TICs como ferramenta complementaria de apren-

dizaxe e de apoio ás explicacións realizadas na aula, ás exposicións orais que realice o 

alumnado, busca de información, composición de textos, realización de traballos de inves-

tigación, gravacións... Informarase ao alumnado das páxinas web nas que poden encontrar 

información sobre temas relacionados con distintos aspectos da materia (gramática, socio-

lingüística, literatura, autores, temas transversais que aparecen nos textos-modelo de cada 
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unidade, prensa...) 

 Utilización de procesadores de textos para a presentación correcta dos traballos escritos en 

ordenador (marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñado, paxinación, etc.). 

 Utilización de medios audiovisuais para a proxección de imaxes, fotografías, películas, re-

portaxes, documentais, entrevistas a persoeiros destacados, reprodución de gravacións mu-

sicais… 

 Utilización de programas de presentación de diapositivas para as exposicións orais. 

 Uso de dicionarios en rede. 

 Uso de internet como medio de acceso a bibliotecas e aulas virtuais, visitas a páxinas web 

de interese, lectura da prensa, artigos de opinión, entrevistas… 

 Utilización do correo electrónico como forma de comunicación e de entrega traballos escri-

tos de diferente índole. 

 No centro contamos con un ordenador en cada aula, con conexión a Internet, ademais de 

aulas de informática e do equipamento que supón o proxecto Abalar da Consellería de Edu-

cación  nos cursos de 1º y 2º de ESO.  

4.22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 

Debido á situación sanitaria actual, non resulta doado realizar unha proposta concreta das 

actividades que se realizarán este curso. Planificaranse de xeito progresivo aquelas que poidan 

desenvolverse segundo as circunstancias. 

4.23. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA UN 

ENSINO NON PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 

1. Estándares e competencias 

No ensino semipresencial non se realizarán modificacións nos estándares e competencias da 

programación presencial. No caso de darse unha situación de confinamento, valorarase segundo 

o momento e a circunstancia na que se produza. 

2.  Procedementos e instrumentos de avaliación 

‐ Procedemento 1: observación directa do alumnado por medio de WhatsApp e de chamadas 

telefónicas no caso de seren realizadas, así como a través de outros medios de comunicación 

directa que poidan empregarse. 

‐ Procedemento 2: proceso de realización e entrega das tarefas na aula virtual, e resolución 

dos cuestionarios puntuables.    

- Instrumento 2: rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas, cues-

tionarios e actividades propostas. 



4. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 1º ESO 

57 

- Instrumento 3: rexistro da regularidade na entrega das tarefas propostas, grao de comunica-

ción a distancia e seguimento da participación na contorna virtual de aprendizaxe. 

- Instrumento 4: no caso de que fosen realizados, rexistro cuantitativo dos resultados das pro-

bas escritas ou orais realizadas na plataforma indicada pola Consellería de Educación. 

3. Metodoloxía e actividades 

Empregarase os seguintes medios:  

- Aula Virtual (moodle). Empregarase como medio para compartir os contidos  e as propostas 

de traballo. Trasladarase e adaptarase o deseño das sesións aos cursos desta plataforma, 

procurando na medida do posible unha aprendizaxe activa, autónoma mais guiada e con 

contidos adecuados e pertinentes en dificultade e volume de traballo. 

- WhatsApp grupal ou individual, chamadas telefónicas ou outros medios de comunicación 

empregados como mecanismo de atención personalizada do alumnado. 

Propoñeranse diversas actividades 

- Actividades de autoavaliación (cuestionarios puntuables). 

- Actividades sobre gramática (Recoñecemento de ditongos e hiatos, acentuación, o verbo, o 

pronome persoal, o substantivo, o adxectivo, os determinantes, o adverbio, os nexos, a in-

terxección) 

- Actividades sobre o léxico (vocabulario, fraseoloxía galega) 

- Actividades sobre semántica (sinónimos, antónimos, familia léxica, campo semántico…) 

- Actividades para reforzar o nivel de competencia comunicativa nos aspectos relacionados 

coa comprensión, a análise e a produción textual. 

- Actividades de produción de textos de diversa índole relacionados coa contorna vital do 

alumnado. 

- Actividades de reforzo para o alumnado que o necesite.  

4. Materiais e recursos 

‐ Libro de texto: 1 ESO Santillana Obradoiro 

‐ Materias en rede para complementar e reforzar os contidos 

‐ Material teórico e práctico elaborado polo profesor da materia. 

‐ Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais en for-

mato electrónico 

‐ A plataforma indicada pola Consellería de Educación. 

5. Criterios de cualificación 

De darse unha situación de ensino semipresencial, manteranse os criterios de avaliación e 

cualificación marcados na Programación. O traballo persoal será valorado a través do grao de 
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corrección e a presentación puntual das tarefas, traballos e cuestionarios entregados na aula 

virtual ou por outros medios. 

De producirse unha situación de confinamento total, valorarase, no momento en que se produza, 

a necesidade de revisar os modos de ensino, mesmo os contidos e criterios de avaliación e 

cualificación, sempre seguindo os criterios que determine a Consellería de Educación, do 

mesmo xeito que se fixo no curso pasado.   

 
6. Actividades de recuperación 
 
O alumnado que non acade una avaliación positiva nas avaliacións ordinarias terá á súa 
disposición a posibilidade de entregar actividades ou realizar os cuestionarios da aula virtual 
para mellorar dita cualificación (tanto en etapas presenciais, semipresenciais ou non 
presenciais).  
Se fose posible, por poder ser nese momento a educación presencial, no terceiro trimestre, 
faranse  probas de recuperación ao alumnado que non acade unha avaliación positiva. 
Se non fose posible a realización de exames presenciais, os cuestionarios tarefas e traballos 
encomendados serviranlle aos docentes como instrumento de avaliación e recuperación ao 
permitir durante todo o curso seren mellorados.  
 
7. Avaliación final 

O alumnado que non supere a materia deberá realizar unha proba na avaliación final segundo 
os criterios establecidos na Programación Didáctica e que recolla os contidos de toda a materia. 
Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 
mecanismo de recuperación da materia de forma telemática. 

4.25. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Tal e como está prescrito, a Programación Didáctica é revisada e aprobada polos membros do 

Departamento. 

O profesorado responsable de impartir esta materia informará o seu alumnado dos principais 

elementos da programación, así como  dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. Tamén 

se explicarán cales son os procedementos e instrumentos de avaliación que se van  empregar e 

o sistema de cualificación que se seguirá durante o curso.
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5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 2º CURSO DE ESO 

5.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe por competencias 

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 

informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman 

esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e 

a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e aplícanse á 

aprendizaxe doutros coñecementos.  

Este tipo de actividades traballarase en todos os cursos xa que esta competencia é a base das 

nosas materias e ademais é imprescindible para poder acadar as outras competencias básicas. 

O único que varía dun curso a outro é a tipoloxía dos textos cos que se traballa.  

En todas as unidades se desenvolven os bloques: “escoitar, falar, ler e escribir” que teñen como 

finalidade mellorar a comprensión e expresión oral e escrita polo que a interpretación e a 

creación de textos será unha práctica habitual na materia.  

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e 

dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 

resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente e por escrito con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 

competencia, xa que a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa 
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relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 

destacamos os seguintes:  

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a busca e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa utilización na produción de textos orais e escritos. 

A busca e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou a 

utilización de Internet. O emprego guiado destas buscas constituirá un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital. O currículo inclúe, ademais, o uso de soportes 

electrónicos na composición de textos, un dos contidos básicos desta materia. O coñecemento 

dos sistemas e modo de operar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu 

uso debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas 

finalidades.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA)  

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo 

e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica.  

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para seguir 

adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e 

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área 

de Lingua galega e Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua 

galega pode ser, pois, a pedra angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas 
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necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.  

Todas as actividades que se fan ao longo do curso van encamiñadas a que o alumnado acade 

esta competencia. Un alumno/a que teña a competencia lingüística ten maior capacidade para 

aprender calquera contido que se lle presente, o mesmo aquel/a que teña habilidades para atopar 

con facilidade informacións en diferentes fontes (tratamento da información e competencia 

dixital), ou o/a que saiba escoitar aos demais e saque proveito das intervencións dos outros e 

sexa capaz de expoñer as súas ideas de forma razoada (competencia social e cidadá),...  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia comunicativa, 

contribúe decisivamente a desenvolver as competencias sociais e cívicas, entendida como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre as persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas 

as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de 

representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, 

co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da clase de Lingua 

Galega facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas 

actividades da comunidade, axudándolle a que teña unha visión crítica da realidade e adquira 

os coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos 

civís.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

 Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 

distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha constitución. 
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 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a relacionarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e alumnas e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos 

académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os 

alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Adquirir un uso correcto da lingua supón tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual.  

Os descritores prioritarios son: 

 Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión culturais supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do 

ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, 

valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre todo, 

ser capaz de gozar da lectura.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 
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 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

5.2. BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN DA MATERIA 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar 

que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua, e este é 

obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. 

Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña 

modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en contextos 

formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente determinará a atención 

que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o alumnado poida cumprir 

adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción 

escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e 

extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento 

crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de 

lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo 

de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por pracer. Igualmente, 

a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de texto, adecuando, 

planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 

lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade", céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos os 

individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 

pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 
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O bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 

continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura 

galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e 

recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a 

partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo 

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece 

no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias 

clave.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

5.3. OBXECTIVOS PARA 2º ESO 

Os obxectivos para este nivel indícanse no punto 5.5 da programación, asociados aos contidos 

e estándares de aprendizaxe. 

5.4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, MÍNIMOS ESIXIBLES  

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de 

crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación audiovisual. 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos 

relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, reportaxes e 

documentais) e elaborar esquemas e resumos. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais 

de carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, 

crónicas e documentais). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación 

audiovisual a esquemas ou resumos. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito social e 

educativo. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo. 
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LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos 

orais do ámbito social e educativo. 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e 

respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alumnado. 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da actividade 

educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, 

con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias 

implícitas. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e 

extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos e discriminacións. 

B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e cunha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas 

producións orais propias e alleas e propón solución para melloralas. 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia 

galega. 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. 

B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 



5. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 2º ESO 

66 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción 

de textos orais sobre temas de actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións 

orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 

incorporalos ás súas producións. 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 

visualmente. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 

interacción e ás opinións alleas. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos 

debates e coloquios. 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 

de forma individual ou en grupo. 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en 

escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e 

diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da 

lingua. 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
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LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) 

nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 

sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, 

sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a 

súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar 

unha información ou un servizo. 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario 

e á situación comunicativa. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 

comprensiva: esquemas, resumos, etc. 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver 

problemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 

visualmente as ideas. 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma 

das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre 

elas. 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: 

busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e 

buscadores de internet. 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e 

despois da lectura. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en 

ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, 

cartas persoais, avisos e solicitudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 
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desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia 

escolar. 

B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos medios 

de comunicación (noticias). 

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: 

portadas e titulares. 

B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida 

educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios 

e enciclopedias. 

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida educativa, 

especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e 

enciclopedias. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os 

instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan 

feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar información. 

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e integrar 

os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e 

integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen 

de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos 

discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas 

respectando as ideas dos demais. 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos 

lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás 

mensaxes expresadas. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 

discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
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globais dun texto. 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e 

á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de voz. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á 

súa función. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de 

puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e 

destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección nas 

relacións internas e externas dos contidos do texto. 

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do texto. 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, 

as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa 

forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas) 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de 

presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e 

gráficos. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas 

persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de comunicación 

(noticias). 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a 

partir dun modelo (noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de 
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comunicación a partir dun modelo (noticias). 

B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: cuestionarios, 

resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 

curriculares. 

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 

resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 

curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 

resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 

curriculares. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, 

fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 

fundamentalmente, narracións e descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 

modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 

B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a 

textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto, 

programas de presentación e dicionarios electrónicos. 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas 

de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os 

escritos. 

B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar 

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como una forma de comunicar 

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social 

fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados 

na aula. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 
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axeitado á situación comunicativa. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, especialmente 

sobre flexión, relación semántica e normativa. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou en 

soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 

diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos orais e 

escritos, propios e alleos. 

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 

correcta atendendo ás normas. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

B3.7. Recoñecemento das principais clases de palabras e da estrutura de substantivos e verbos 

e a súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 

B3.7. Recoñecer as principais clases de palabras e a estrutura de substantivos e verbos e a súa 

caracterización morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente as distintas clases de palabras na comprensión e 

produción de textos orais e escritos. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 

creatividade. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de 

oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais 

como léxicos. 

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os 

mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así 
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como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan 

cohesión a un texto. 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

B3.9. Coñecemento e análise dos compoñentes sintácticos no nivel da frase e da oración para 

elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

B3.9. Coñecer e analizar os compoñentes sintácticos da frase e da oración para elaborar 

enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta 

atendendo aos compoñentes sintácticos. 

B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando 

o erro como parte do proceso. 

B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a 

aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a producción de textos. 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. A lusofonía. 
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B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes 

conceptos ao caso galego. 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un 

elemento de riqueza cultural. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os 

territorios que a integran. 

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e 

educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da 

lusofonía. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua 

galega no contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno 

(concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo, adquirir vínculos 

positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 

desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.4. Situación legal das linguas do Estado español. 

B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no 

ámbito educativo e local. 

B4.5. Prexuízos lingüísticos. 
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B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter 

estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

B4.6. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar, 

uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante 

estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da variedade 

estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a variante 

diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga 

estudantil. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 

unificadora. 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 

súa zona. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector; 

emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu 

sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valoración do uso dos 

elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 

linguaxe. 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha opinión 

persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa propia 

experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos propios de cada 

xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados ou cantados; 

determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos. 

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados ou cantados, 

determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór de relevo os principais recursos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou 

cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos 

estilísticos. 
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B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e descrición 

dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e 

personaxes principais. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e describindo os 

elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes 

principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe 

os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e 

personaxes principais. 

B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento dos 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer os compoñentes 

e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias 

e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, 

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos subxéneros 

e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros e a 

funcionalidade dos recursos retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e 

a funcionalidade dos recursos retóricos. 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 

dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
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LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou 

varias secuencias fílmicas. 

B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 

as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

B5.9. Servirse, seguindo unas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as 

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen 

as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

5.5.  PROGRAMACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN 

RELACIÓN COS CORRESPONDENTES CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.TEMPORALIZACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán o medio para avaliar os estándares de aprendizaxe. Os 

mínimos que se deben alcanzar indicaranse  a partir dos seguintes instrumentos de avaliación: 

o rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación, as rúbricas de valoración das 

tarefas e traballos solicitados, as rúbricas da demostración da lectura, comprensión e 

aproveitamento das obras de lectura e as rúbricas de valoración da lingua oral. Con todo, terase 

en conta as características e a evolución de cada alumno/a ao longo do curso.  

Para avaliar os estándares, o alumnado deberá cumprir, como mínimo, o 50% do indicado en 

cada un deles. Nas diferentes probas escritas e nas actividades que se soliciten terá que 

demostrar, polo menos, unha comprensión parcial e o cumprimento da maior parte dos  

requirimentos que implique a actividade. 

Os mínimos esixidos orientados ao logro da adquisición dos obxectivos programados e das 

Competencias Clave ao inicio sinaladas, serán os seguintes: 

1. Amosa unha actitude positiva cara á materia, demostrando a implicación, o esforzo e o 

interese necesarios para acadar os obxectivos e as competencias clave deste curso.  

2. Comprende o significado global dun texto e identificar o tema, as ideas principais e 

secundarias. 

3. Sintetiza oralmente e por escrito diversos tipos de textos, orais ou escritos, diferenciando as 

ideas principais das secundarias.  

4. Coñece as normas de coherencia morfosintáctica e de corrección ortográfica da lingua 

estándar, e aplicalas nas producións escritas. 

5. Elabora diferentes tipos de textos escritos: expositivos, argumentativos, narrativos, 

descritivos, etc. con corrección, adecuación e coherencia. 

6. Produce textos orais e escritos da vida cotiá e relacionados cos distintos medios de 
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comunicación, con corrección, adecuación e coherencia. 

7. Produce textos de intención literaria. Partindo das propias ideas e experiencias, tomando 

como modelo as obras lidas ou traballadas na clase. 

8. Recoñece e explicar o uso das principais categorías gramaticais. 

9. Recoñece e analizar as funcións sintácticas básicas das frases e das oracións simples.  

10. Coñece o vocabulario dos campos léxicos traballados durante o curso e incorporalo 

correctamente ás producións orais e escritas propias. 

11. Analiza textos de maneira guiada, identificar o xénero ao que pertence un texto literario, os 

seus elementos estruturais básicos e a temática. 

12. Coñece e describir  a situación sociolingüística actual do galego.  

13. Demostra a lectura dunha obra literaria cada avaliación, expresando oralmente ou por 

escrito, as cuestións que sobre ela se formulen con adecuación, corrección e coherencia. 

14. Utiliza a lingua galega con corrección, fluidez e normalidade nos diferentes contextos 

comunicativos, participando en galego nas diversas situacións comunicativas, individual ou 

colectivamente. 

Na seguinte táboa indícase o grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe 

avaliable  necesario para superar a materia, así coma os procedementos e instrumentos de
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución*. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalizació
n 

1ªa
v 

2ªa
v 

3ªa
v 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

● d 
● e 
● h 
● l 
● n 

● B1.1. Comprensión, interpre-
tación e resumo de novas de 
actualidade e de informa-
cións de crónicas, reportaxes 
e documentais procedentes 
dos medios de comunicación 
audiovisual. 

● B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os datos re-
levantes de diferentes textos 
orais dos medios de comunica-
ción (crónicas, reportaxes e do-
cumentais) e elaborar esquemas 
e resumos. 

● LGB1.1.1. Comprende o sentido 
global e identifica a intención comu-
nicativa de textos orais de carácter 
informativo propios dos medios de 
comunicación audiovisual (reporta-
xes, crónicas e documentais). 

● CCL 
● CAA 

● Comprender o sentido e a intención 
comunicativa de textos orais dos 
medios de comunicación adaptados 
ao seu nivel e resumir o seu con-
tido. 

● B 
● P1, P2, P3 
● I1, I2, I3 

  X 
 
 
 

● LGB1.1.2. Traslada a información 
relevante de discursos orais dos 
medios de comunicación audiovi-
sual a esquemas ou resumos. 

● CCL 
● CAA 

● Resumir discursos orais sinxelos 
dos medios de comunicación  

● A 
● P1, P2, P3 
● I1, I2, I3 

  X 

● d 
● e 
● h 

● B1.2. Comprensión, interpre-
tación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito so-
cial e educativo. 

● B1.2. Extraer a intención comuni-
cativa, o tema, as ideas principais 
e os datos relevantes de diferen-
tes textos orais dos ámbitos so-
cial e educativo. 

● LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao pro-
pósito e a idea xeral, os feitos e da-
tos relevantes en textos orais do 
ámbito social e educativo. 

● CCL 
● CAA 

● Identificar o tema e as ideas princi-
pais de diferentes textos orais dos 
ámbitos social e educativo.  

● B  
● P1, P2, P3 
● I1, I2, I3 

  X 
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● LGB1.2.2. Comprende e segue as 
instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autono-
mía. 

● CAA ● Comprender as instrucións dadas 
para realizar distintas tarefas. 

● A  
● P1, P2 
● I2, I3 

X X  X 

● a 
● c 
● d 
● h 

● B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, coope-
ración e respecto ante as in-
tervencións orais, sobre todo 
en exposicións do profeso-
rado ou do alumnado. 

● B1.3. Coñecer e usar as normas 
de cortesía nas intervencións 
orais propias e alleas da activi-
dade educativa, tanto espontá-
neas como planificadas. 

● LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa 
as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na 
quenda que lle corresponde, res-
pecta as opinións e recoñece e re-
xeita a linguaxe discriminatoria). 

● CSC 
● CCL 

● Coñecer, apreciar e usar as normas 
que rexen a cortesía na comunica-
ción oral. 

● A 
● observación directa, exposición 

oraL-I4 

X 
 

X X 

● LGB1.3.2. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos (entoa-
ción, pausas, ton, timbre e volume) 
e o significado dos trazos máis ca-
racterísticos da linguaxe non verbal. 

● CCL 
● CSC 
● CSIE 

● Recoñecer a importancia da entoa-
ción, pausas, timbre, volume... 
neste tipo de linguaxe.  

● A 
● P1, P4 
● I4 

X 
 

X X 

● a 
● c 
● d 
● e 
● h 

● B1.4. Escoita crítica e refle-
xiva ante as mensaxes dis-
criminatorias dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas de 
carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas 

● B1.4. Identificar o propósito co-
municativo en textos orais dos 
medios de comunicación, anali-
zar criticamente os seus contidos 
e interpretar as connotacións e 
mensaxes discriminatorias implí-
citas. 

● LGB1.4.1. Diferencia as ideas prin-
cipais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de progra-
mas de carácter informativo: noti-
cias, reportaxes e crónicas. 

● CCL ● Diferenciar as ideas principais e as 
secuencias e  identificar a intención 
comunicativa de noticias, reporta-
xes e crónicas. 

● B 
● P1, P2, P3 
● I1, I2, I3 

  X 

● LGB1.4.2. Compara o tratamento 
da mesma noticia en diferentes me-
dios de comunicación e extrae con-
clusións a partir das coincidencias e 
diferenzas atopadas. 

● CCL 
● CAA 
● CSIEE 

● Comparar a mesma noticia dada en 
distintos medios de comunicación e 
sacar conclusións propias. 

● D 
● P1, P3 
● I2, I3 

  X 
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● LGB1.4.3. Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos lingüísti-
cos que levan implícitos prexuízos 
e discriminacións. 

● CSC 
● CAA 

● Rexeitar mensaxes e usos lingüísti-
cos discriminatorios.  

● A 
● P1, P3 
● I2, I3 

X X X 

● h 
● o 

● B1.5. Valoración das produ-
cións orais emitidas cunha 
fonética e prosodia correcta 
e cunha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

● B1.5. Valorar as producións emiti-
das cunha fonética e prosodia co-
rrecta e amosar unha actitude crí-
tica ante os prexuízos que se poi-
dan asociar a ela. 

● LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia e prosodia correcta, re-
coñece os erros nas producións 
orais propias e alleas e propón so-
lucións para melloralas. 

● CCL 
● CAA 

● Apreciar a pronuncia correcta e re-
coñecer os erros propios e alleos 
para corrixilos. 

● B 
● P1 
● I4 

 
 
X

 
 
X

● LGB1.5.2. Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia galega. 

● CAA ● Comprender, interpretar e rexeitar 
os prexuízos que se poidan asociar 
á pronuncia galega.  

● A 
● P1 
● I4 

X X X 

● LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e utilízaa 
na súa práctica habitual. 

● CCL 
● CCEC 

● Asumir a variante dialectal propia. 
● A 
● P1 
● I4 

X X X 

● h 
● o 

● B1.6. Produción de discursos 
orais, en intervencións es-
pontáneas, adecuados á si-
tuación e á intención comuni-
cativa desexada, con cohe-
rencia, cohesión e correc-
ción. 

● B1.6. Producir textos orais, en in-
tervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con co-
herencia, cohesión e corrección. 

● LGB1.6.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención co-
municativa desexada, con coheren-
cia, cohesión e corrección. 

● CCL 
● CSC 

● Producir textos orais espontáneos 
con corrección, en especial no rela-
tivo á colocación dos pronomes áto-
nos e evitando o uso de castelanis-
mos. 

● A 
● P1, P4 
● I4 

X X X 
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● LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintác-
ticas desta lingua, en especial a co-
locación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

● CCL ● Participar con fluidez nas interven-
cións orais espontáneas respec-
tando as regras morfosintácticas e 
a fonética da lingua. 

● A 
● P1, P4 
● I4 

X X X 

● LGB1.6.3. Emprega nas interven-
cións orais espontáneas expresións 
propias do galego (fraseoloxía ade-
cuada). 

● CCL ● Empregar expresións propias do 
galego.  

● C 
● P1, P4 
● I4. 

  X 

● LGB1.6.4. Emprega nas interven-
cións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

● CCL ● Empregar un léxico variado. 
● B 
● P1, P4 
● I4. 

X X X 

● b 
● e 
● g 
● h 

● B1.7. Coñecemento e aplica-
ción, con axuda das TIC, de 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais so-
bre temas de actualidade. 

● B1.7. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, técnicas e estra-
texias para realizar exposicións 
orais planificadas. 

● LGB1.7.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccio-
nar contidos relevantes e incorpora-
los ás súas producións. 

● CD 
● CAA 
● CSIEE 

● Realizar exposicións orais planifica-
das con axuda das TIC (fundamen-
talmente para buscar información) 

● B 
● P4 
● I2, I4 

  X 

● LGB1.7.2. Emprega as TIC para fa-
cer as súas presentacións máis cla-
ras e atractivas visualmente. 

● CD 
● CCL 
● CSC 

● Empregar as TIC nas presenta-
cións. 

● C 
● P4 
● I2, I4 

  X 
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● a 
● c 
● d 
● h 

● B1.8. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo e de interese para 
o alumnado que xeren inter-
cambio de opinión. 

● B1.8. Participar activamente en 
situación propias do ámbito edu-
cativo e de interese para o alum-
nado que xeren intercambio de 
opinión. 

● LGB1.8.1. Intervén en debates e 
coloquios do ámbito educativo con 
respecto ás regras de interacción e 
ás opinións alleas. 

● CCL 
● CSC 

● Intervir en debates e coloquios do 
ámbito educativo, cinguíndose ao 
tema e atendendo ás instrucións 
dadas.  

● B 
● P4 
● I4 

  X 

● LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non 
divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e 
coloquios. 

● CCL 
● CSC 

● Atender as instrucións do modera-
dor/a no debate e non divagar.  

● A 
● P4 
● I4 

  X 

● LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión so-
bre unha obra de lectura. 

● CSC 
● CAA 

● Expresar e compartir opinións sobre 
as obras de lectura. 

● A  
● P4 
● I4 

X X X 

● a 
● b 
● c 
● g 
● h 
● o 

● B1.9. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e es-
tratexias necesarias para fa-
lar en público: planificación 
do discurso nas prácticas 
orais formais e informais. 

● B1.9. Aplicar técnicas e estrate-
xias para falar en público, en si-
tuacións formais ou informais, de 
forma individual ou en grupo. 

● LGB1.9.1. Elabora guións para or-
ganizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

● CAA ● Elaborar guións para organizar os 
contidos das exposicións orais.  

● B 
● P4 
● I4 

  X 

● LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos 
prosódicos da linguaxe non verbal 
(a presentación, a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e seguridade. 

● CCL 
● CSC 
● CSIEE 

● Manifestar confianza e seguridade 
nas exposicións orais. 

● C  
● P4 
● I4 

 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 
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● LGB1.9.3. Incorpora progresiva-
mente palabras propias do nivel for-
mal nas prácticas orais da lingua. 

● CLL 
● CSC 

● Incorporar progresivamente pala-
bras do nivel formal nas exposi-
cións orais.  

● B 
● P4 
● I4 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia 
á finalidade da práctica oral. 

● CLL 
● CAA 

● Adecuar a pronuncia á práctica oral. 
● A 
● P4 
● I4 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza 
léxica e castelanismos) nos discur-
sos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

● CAA 
● CCL 

● Evitar erros como a repetición de 
conectores, a pobreza léxica ou o 
uso de castelanismos. 

● B 
● P4 
● I4 

 
 
X 
 

  
 
X 

● a 
● d 
● h 
● l 
● ñ 

● B1.10. Construción de dis-
cursos adecuados a distintos 
rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

● B1.10. Producir discursos breves 
e comprensibles, nun rexistro 
neutro, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou 
educativa. 

● LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia infor-
mación e expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos e pide e 
dá indicacións ou instrucións sinxe-
las. 

● CCL 
● CSC 
● CSIEE 
● CCEC 

● Diferenciar os discursos formais 
dos  espontáneos e elaborar textos 
nos dous rexistros demostrando o 
coñecemento das súas similitudes e 
diferenzas. 

● C  
● P4 
● I4 

 
 
 
X 

  
 
 
X 

● LGB1.10.2. Desenvólvese correcta-
mente en situacións da vida cotiá 
que implique solicitar unha informa-
ción ou un servizo. 

● CSC 
● CSIEE 

● Solicitar correctamente unha infor-
mación ou servizo. 

● B 
● P1 
● I2, I4 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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● LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situa-
ción comunicativa. 

● CCL 
● CSC 

● Utilizar correctamente as fórmulas 
de tratamento e as regras de corte-
sía. 

● B 
● P1 
● I4 

   
 
X 

● LGB1.10.4. Analiza similitudes e di-
ferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

● CCL 
● CAA 

● Diferenciar entre discursos formais 
e espontáneos. 

● B 
● P1 
● I4 

 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

● b 
● f 
● h 

● B2.1. Coñecemento e uso de 
técnicas de análise do con-
tido e de estratexias de lec-
tura comprensiva: esque-
mas, resumos, etc. 

● B2.1. Aplicar os coñecementos 
sobre a lingua e as normas do 
uso lingüístico para resolver pro-
blemas de comprensión. 

● LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o con-
tido dun texto en resumos e esque-
mas que estruturan visualmente as 
ideas. 

● CCL 
● CAA 

● Analizar e sintetizar o contido de 
textos dados. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.1.2. Busca o significado do 
léxico descoñecido a partir do con-
texto, analiza a forma das palabras 
ou usa dicionarios para contextuali-
zar as acepcións. 

● CCL 
● CAA 

● Procurar o significado do léxico 
descoñecido. 

● B  
● P3  
● I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB2.1.3. Identifica a idea principal 
e as secundarias e comprende a re-
lación existente entre elas. 

● CCL ● Identificar as ideas principais e se-
cundarias e comprender a relación 
entre elas. 

● B 
● P2, P3  
● I1, I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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● LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en 
función do contexto. 

● CCL ● Identificar a información explícita e 
implícita dun texto escrito. 

● B 
● P2, P3  
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.1.5. Compila información 
para comprender e ampliar o coñe-
cemento das mensaxes: busca bi-
bliografía; consulta libros, revistas, 
xornais; utiliza recursos audiovi-
suais e buscadores de internet. 

● CCL 
● CAA 

● Procurar información para ampliar o 
coñecemento de distintas mensa-
xes. 

● B  
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.1.6. Contrasta os contidos 
dos textos analizados cos coñece-
mentos propios, antes e despois da 
lectura. 

● CCL 
● CAA 

● Contrastar os contidos dos textos 
estudados cos coñecementos pro-
pios. 

● B 
● P1, P3 
● I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● d 
● e 
● h 

● B2.2. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos 
aos intereses do alumnado: 
diarios, cartas persoais, avi-
sos e solicitudes. 

● B2.2. Comprender e interpretar 
textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitudes. 

● LGB2.2.1. Comprende e interpreta 
a información máis relevante de 
textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitudes. 

● CCL 
● CSC 

● Comprender a información máis re-
levante de textos propios da vida 
cotiá. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.2.2. Comprende instrucións 
escritas de certa complexidade que 
lle permiten desenvolverse en situa-
cións da vida cotiá. 

● CCL 
● CSC 

● Comprender instrucións escritas da 
vida cotiá de certa complexidade. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 
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● LGB2.2.3. Comprende e interpreta 
normas de convivencia, regras de 
xogos, correspondencia escolar. 

● CCL 
● CSC 

● Comprender e interpretar textos 
propios da vida cotiá e das rela-
cións sociais.  

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● d 
● e 
● h 

● B2.3. Comprensión e inter-
pretación, en formato papel e 
dixital, de textos propios dos 
medios de comunicación (no-
ticias). 

● B2.3. Comprender e interpretar, 
en formato papel ou dixital, textos 
propios dos medios de comunica-
ción (noticias). 

● LGB2.3.1. Comprende e interpreta 
textos propios dos medios de co-
municación (noticias). 

● CCL 
● CSC 

● Comprender e interpretar textos 
propios dos medios de comunica-
ción. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.3.2. Localiza a información 
destacada de textos propios dos 
medios de comunicación: portadas 
e titulares. 

● CCL ● Localizar a información máis desta-
cada dos medios de comunicación. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● d 
● e 
● h 

● B2.4. Comprensión e inter-
pretación, en formato papel 
ou dixital, de textos propios 
da vida educativa, especial-
mente, os instrutivos e expo-
sitivos: webs educativas, di-
cionarios, glosarios e enci-
clopedias. 

● B2.4. Comprender e interpretar 
en formato papel ou dixital, textos 
propios da vida educativa, espe-
cialmente, os instrutivos e exposi-
tivos: webs educativas, diciona-
rios, glosarios e enciclopedias. 

● LGB2.4.1. Comprende e interpreta 
textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e ex-
positivos: webs educativas, diciona-
rios, glosarios e enciclopedias. 

● CCL 
● CD 
● CAA 

● Comprender e interpretar adecua-
damente textos propios da vida 
educativa especialmente diciona-
rios, enciclopedias, webs educati-
vas, etc. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
 
X 

● LGB2.4.2. Identifica as característi-
cas específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e se 
expliquen ideas e conceptos das 
distintas materias curriculares. 

● CCL ● Identificar as características de todo 
tipo de textos onde se expliquen 
ideas das materias curriculares. 

● B 
● P2, P3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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● I1, I2, I3 

● b 
● e 
● h 

● B2.5. Uso, progresivamente 
autónomo, das bibliotecas e 
das TIC para seleccionar in-
formación. 

● B2.5. Seleccionar a información 
que se obtén nas bibliotecas, nas 
TIC e outras fontes e integrar os 
coñecementos adquiridos non 
proceso de aprendizaxe continua. 

● LGB2.5.1. Utiliza, de forma progre-
sivamente autónoma, diversas fon-
tes de información e integra os co-
ñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais e escritos. 

● CCL 
● CCA 

● Utilizar, de forma progresivamente 
autónoma, diversas fontes de infor-
mación e integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais 
e escritos. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
 
X 

● LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitual-
mente dicionarios impresos ou en 
versión dixital. 

● CCL 
● CD 
● CAA 

● Coñece e utiliza habitualmente di-
cionarios impresos ou en versión di-
xital. 

● B 
● P3 
● I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB2.5.3. Coñece o funcionamento 
das bibliotecas, así como as biblio-
tecas dixitais e é quen de solicitar li-
bros e vídeos de xeito autónomo. 

● CCL 
● CD 
● CAA 

● Coñecer o funcionamento da biblio-
teca do centro. 

● B 
● P1, P3 
● I2,I3 

 
 
X 

  

● c 
● d 
● h 

● B2.6. Actitude reflexiva e crí-
tica ante a lectura para iden-
tificar usos lingüísticos discri-
minatorios, manifestar postu-
ras de acordo e desacordo e 
expor razoadamente as 

● B2.6. Amosar unha actitude refle-
xiva e crítica ante a lectura que 
permita identificar usos lingüísti-
cos discriminatorios e manifestar 
posturas de acordo ou desacordo 

● LGB2.6.1. Detecta mensaxes que 
transmiten prexuízos e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

● CCL 
● CSC 

● Evitar usos lingüísticas discrimina-
torios. 

● A 
● P1, P3 
● I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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ideas respectando as ideas 
dos demais. 

e respecto ás mensaxes expresa-
das. ● LGB2.6.2. Identifica e expresa pos-

turas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun 
texto. 

● CCL 
● CSC 

● Identificar e expresar posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos 
dun texto.  

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB2.6.3. Elabora a súa propia in-
terpretación sobre o significado dun 
texto. 

● CCL ● Interpretar o significado dun texto. 
● A 
● P1, P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
X 

 
X 

 
X 

● LGB2.6.4. Respecta as opinións 
dos demais. 

● CCL 
● CSC 

● Respectar distintas opinións. 
● A 
● P1, P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
X 

 
X 

 
X 

● h 
● ñ 

● B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación comu-
nicativa e á súa función, con 
posibilidade de usar recursos 
audiovisuais para o rexistro 
de voz. 

● B2.7. Ler en voz alta co dicción, 
entoación e ritmo adecuados á si-
tuación comunicativa e á súa fun-
ción. 

● LGB2.7.1. Le en voz alta con dic-
ción, entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de puntuación) 
á situación comunicativa e á fun-
ción da mensaxe. 

● CCL ● Ler con dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación comunica-
tiva. 

● A 
● P1 
● I4 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB2.7.2. Usa recursos audiovi-
suais para rexistrar a voz. 

● CCL 
● CD 

● Usar recursos audiovisuais para re-
xistrar a voz. 

● C 
● P4 
● I4 

   
 
X 
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● b 
● g 
● h 

● B2.8. Planificación e revisión 
do escrito en función da si-
tuación comunicativa (tema, 
fins e destinatarios) para ela-
borar producións con ade-
cuación, coherencia, cohe-
sión e corrección nas rela-
cións internas e externas dos 
contidos do texto. 

● B2.8. Usar procedementos de 
planificación e revisión para con-
seguir a adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección dos conti-
dos nas relacións internas e ex-
ternas do texto. 

● LGB2.8.1. Elabora esquemas sin-
xelos para ordenar as ideas e estru-
turar o texto. 

● CCL ● Elaborar esquemas para planificar 
un texto.  

● B 
● P3 
● I2 ,I3 

   
 
X 

● LGB2.8.2. Adecúa as súas produ-
cións ao rexistro formal e educativo. 

● CCL ● Redactar textos utilizando un rexis-
tro formal. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 

● LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüís-
ticos e discursivos de cohesión in-
terna do texto (a deíxe, as referen-
cias internas de tipo léxico e os co-
nectores). 

● CCL ● Utilizar correctamente os elementos 
de cohesión interna dun texto.  

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 

● LGB2.8.4. Usa os signos de pun-
tuación do texto en relación coa or-
ganización oracional e coa forma 
do texto (os parágrafos e a distribu-
ción e ordenación das ideas expre-
sadas) 

● CCL ● Usar correctamente os signos de 
puntuación. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● LGB2.8.5. Revisa e reescribe o 
texto con respecto polas regras or-
tográficas e morfolóxicas. 

● CCL ● Respectar as regras ortográficas e 
morfolóxicas na redacción dos tex-
tos. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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● LGB2.8.6. Usa técnicas de trata-
mento textual coas TIC: procesado-
res de texto, programas de presen-
tación, dicionarios electrónicos e 
correctores. 

● CCL 
● CD 

● Empregar as TIC no tratamento dos 
textos. 

● B 
● P3 
● I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.8.7. Complementa as produ-
cións con elementos textuais e pa-
ratextuais: ilustracións e gráficos. 

● CCL 
● CD 

● Complementar textos con ilustra-
cións e gráficos. 

● D  
● P3 
●  
● I2, I3 

   
 
X 

● b 
●  
● e 
● h 

● B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de escritos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos, soli-
citudes e participación en fo-
ros. 

● B2.9. Producir, en formato pa-
pel ou dixital, textos propios da 
vida cotiá e das relacións so-
ciais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participa-
ción en foros. 

● LGB2.9.1. Produce textos propios 
da vida cotiá e das relacións perso-
ais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros. 

● CCL 
● CD 
● CSC 

● Producir textos propios da vida co-
tiá. 

● A  
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● b 
● e 
● h 

● B2.10. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 
propios dos medios de co-
municación (noticias). 

● B2.10. Producir, en soporte im-
preso ou dixital, textos propios 
dos medios de comunicación a 
partir dun modelo (noticias). 

● LGB2.10.1. Produce, en soporte im-
preso ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación a partir 
dun modelo (noticias). 

● CCL 
● CD 
● CSC 

● Producir textos propios dos medios 
de comunicación a partir dun mo-
delo. 

● A  
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● b 
● e 
● h 

● B2.11. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos de 
carácter educativo: cuestio-
narios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e expli-
cacións sobre contidos das 
materias curriculares. 

● B2.11. Producir, en formato papel 
ou dixital, textos de carácter edu-
cativo: cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das 
materias curriculares. 

● LGB2.11.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, textos de carácter 
educativo: cuestionarios, resumos, 
informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das 
materias curriculares. 

● CCL 
● CD 

● Producir textos de carácter educa-
tivo seguindo os modelos explica-
dos. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
 
X 
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● b 
● e 
● h 

● B2.12. Produción e síntese, 
en formato papel ou dixital, 
de textos de distinta tipolo-
xía, fundamentalmente, na-
rrativos e descritivos. 

● B2.12. Producir e sintetizar, en 
formato papel ou dixital, textos de 
distinta tipoloxía, fundamental-
mente, narracións e descricións. 

● LGB2.12.1. Produce, en formato 
papel ou dixital, escritos de distinta 
tipoloxía a partir dun modelo, funda-
mentalmente, narrativos e descriti-
vos. 

● CCL 
● CD 

● Producir textos narrativos e descriti-
vos a partir dun modelo. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● LGB2.12.2. Sintetiza e resume na-
rracións e descricións sen parafra-
sear o texto resumido. 

● CCL ● Resumir correctamente narracións 
e descricións. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 

● b 
● e 
● f 
● h 

● B2.13. Uso das TIC (proce-
sadores de texto e correcto-
res ortográficos) tanto para a 
textualización, como para a 
revisión e mellora do escrito. 

● B2.13. Usar as TIC para textuali-
zar, revisar e mellorar os escritos: 
procesadores de texto, progra-
mas de presentación e diciona-
rios electrónicos. 

● LGB2.13.1. Usa técnicas de trata-
mento textual coas TIC: procesado-
res de texto, programas de presen-
tación, dicionarios electrónicos, e 
correctores para textualizar e revi-
sar e mellorar os escritos. 

● CCL 
● CD 

● Empregar técnicas de tratamento 
textual coas TIC para mellorar os 
escritos. 

● B 
● P3 
● I2, I3 

   
 
X 

● d 
● h 

● B2.14. Valoración da escri-
tura como fonte de aprendi-
zaxe e como forma de comu-
nicar experiencias, ideas e 
coñecementos propios. 

● B2.14. Valorar a escritura como 
fonte de aprendizaxe e como 
unha forma de comunicar expe-
riencias, ideas e coñecementos 
propios. 

● LGB.2.14.1. Describe os valores da 
escritura como instrumento de co-
municación social fundamental para 
comunicar experiencias e para ad-
quirir e transmitir coñecementos. 

● CCL 
● CSC 
● CCEC 

● Describir os valores da escritura 
como medio fundamental de comu-
nicación social. 

● A 
● P3 
● I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
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● b 
● e 
● l 

● B3.1. Recoñecemento, expli-
cación e uso de léxico sufi-
cientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseo-
loxía e de vocabulario temá-
tico a partir de campos léxi-
cos traballados na aula. 

● B3.1. Recoñecer, explicar e usar 
léxico amplo e preciso coa pre-
senza da fraseoloxía e vocabula-
rio traballado na aula. 

● LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario 
amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado 
á situación comunicativa. 

● CCL 
● CCC. 

● Empregar un léxico variado e rico 
tendo en conta a situación comuni-
cativa. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
 
X 

  
 
 
X 

● a 
● d 
● e 

● B3.2. A fonética e a fonoloxía 
do galego, con especial aten-
ción a posibles interferen-
cias. 

● B3.2. Recoñecer e usar a foné-
tica da lingua galega. 

● LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas propios 
da lingua galega. 

● CCL 
● CAA 

● Recoñecer e Pronunciar correcta-
mente os fonemas do galego. 

● B 
● P2, P3, P4 
● I1, I2, I4 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● b 
● e 
● n 
● l 

● B3.3. Uso eficaz dos diciona-
rios e doutras fontes de con-
sulta en calquera soporte, 
especialmente sobre flexión, 
relación semántica e norma-
tiva. 

● B3.3. Usar eficazmente os dicio-
narios ou calquera outra fonte de 
consulta, en papel ou en soporte 
electrónico, para resolver dúbidas 
e para progresar na aprendizaxe 
autónoma. 

● LGB3.3.1. Obtén, de xeito autó-
nomo, información lingüística de 
todo tipo en dicionarios, en diferen-
tes soportes, e noutras obras de 
consulta. 

● CCL 
● CAA 

● Obter información de xeito autó-
nomo en diferentes soportes de 
consulta. 

● B 
● P3 
● I2, I3 

   
 
X 

● b 
● e 

● B3.4. Coñecemento, compa-
ración, uso e valoración das 
normas que regulan os tex-
tos orais e escritos, propios e 
alleos. 

● B3.4. Coñecer, usar e valorar as 
normas que regulan os textos 
orais e escritos. 

● LGB3.4.1. Completa, transforma e 
valora textos orais ou escritos de 
maneira adecuada e correcta aten-
dendo ás normas. 

● CCL 
● CD 

● Completar, transformar e valorar 
textos orais e escritos de maneira 
correcta. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
X 

● b 
● e 

● B3.5. Aplicación e valoración 
das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua ga-
lega. 

● B3.5. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lin-
gua galega. 

● LGB3.5.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

● CCL ● Aplicar correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas do ga-
lego. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 



5. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 2º ESO 

93 

● LGB3.5.2. Aplica estratexias para a 
corrección lingüística, gramatical e 
ortográfica dos textos. 

● CCL ● Empregar estratexias estudadas 
para a correccións lingüística dun 
texto. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 

● e ● B3.6. Análise e uso reflexivo 
da puntuación en relación 
coa cohesión textual. 

● B3.6. Analizar e usar correcta-
mente a puntuación, de acordo 
coa cohesión textual. 

● LGB3.6.1. Analiza e usa correcta-
mente a puntuación para a cohe-
sión textual. 

● CCL ● Usar correctamente a  puntuación 
nun texto. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 

● b 
● e 

● B3.7. Recoñecemento das 
principais clases de pala-
bras, a estrutura de substan-
tivos e verbos e a súa carac-
terización morfolóxica para a 
mellora da comprensión e 
produción textuais. 

● B3.7. Recoñecer as clases de pa-
labras, a estrutura de substanti-
vos e verbos e a súa caracteriza-
ción morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción tex-
tuais. 

● LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecua-
damente as clases de palabras na 
comprensión e produción de textos 
orais e escritos. 

● CCL 
● CAA 

● Coñecer e empregar correctamente 
as clases de palabras nos textos 
orais e escritos. 

● A 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 
 

  
 
X 

● LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recursos da lin-
gua con flexibilidade e creatividade. 

● CCL 
● CAA 

● Empregar os recursos lingüísticos 
estudados para crear textos pro-
pios. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  

● e 
● h 

● B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos nexos e co-
nectores textuais (espaciais, 
de oposición e contraste) e 
dos principais mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 

● B3.8. Recoñecer e usar os nexos 
textuais de espazo, oposición e 
contraste, así como os mecanis-
mos gramaticais e léxicos de co-
hesión interna. 

● LGB3.8.1. Identifica e usa distintos 
tipos de conectores de espazo, 
oposición, contraste, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos 
de referencia interna que lle propor-
cionan cohesión a un texto. 

● CCL 
● CAA 

● Identificar e empregar correcta-
mente os conectores textuais estu-
dados. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

  
 
X 
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● LG3.8.2. Utiliza os elementos lin-
güísticos para a cohesión interna. 

● CCL ● Utilizar os elementos lingüísticos 
para a cohesión interna. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2 

 
 
X 

  
 
X 

● e 
● h 

● B3.9. Coñecemento e aná-
lise das funcións  sintácticas 
no nivel da frase  e da ora-
ción para elaborar enuncia-
dos, orais e escritos, cun es-
tilo cohesionado e correcto. 

● B3.9. Coñecer e analizar as fun-
cións sintáctias da frase e da ora-
ción  para elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun estilo cohe-
sionado e correcto. 

● LG3.9.1. Recoñece e analiza as 
funcións sintácticas da frase e da 
oración.Completa, transforma e ela-
bora enunciados de maneira axei-
tada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. 

● CCL ● Coñecer  e analizar as funcións sin-
tácticas da frase e da oración e apli-
calas na elaboración de textos co-
hesionados e correctos. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

  
 
 
X 

 

● e ● B3.10. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias de autoavalia-
ción, aceptando o erro como 
parte do proceso. 

● B3.10. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das estra-
texias de autoavaliación e a 
aceptación do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

● LG3.10.1. Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas propias 
e alleas a partir da avaliación e au-
toavaliación, propondo solucións 
para a súa mellora. 

● CCL 
● CAA 

● Recoñecer erros propios e alleos 
nas producións orais e escritas. 

● B 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

● b 
● e 
● h 

● B3.11. Participación en pro-
xectos (elaboración de mate-
riais multimedia, folletos, car-
teis, recensión de libros e pe-
lículas, etc.) nos que se utili-
cen varias linguas, tanto 
curriculares como outras pre-
sentes no centro docente re-
lacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos lingüísti-
cos ou culturais. 

● B3.11. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multi-
media, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, re-
lacionados cos elementos 
transversais e nos que se evi-
ten estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

● LGB3.11.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multime-
dia, folletos, carteis, recensión de li-
bros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias lin-
guas e relacionados cos elemen-
tos transversais, evita estereoti-
pos lingüísticos ou culturais e va-
lora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

● CCL 
● CAA 

● Participar en proxectos nos que se 
empregan varias linguas, vencella-
dos cos elementos transversais e 
rexeitar prexuízos lingüísticos e cul-
turais. 

● D 
● P3 
● I2, I3 

   
 
 
 
 
X 
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● b 
● e 

● B3.12. Identificación e pro-
gresiva utilización dos coñe-
cementos sobre as linguas 
para desenvolver unha com-
petencia comunicativa inte-
grada. 

● B3.12. Reflexionar sobre o sis-
tema e as normas de uso das lin-
guas, mediante a comparación e 
transformación de textos, enun-
ciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

● LGB3.12.1. Utiliza os coñecemen-
tos lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a compren-
sión e produción dos textos traba-
llados en calquera das outras. 

● CCL 
● CAA 

● Empregar os coñecementos adqui-
ridos nunha lingua para mellorar a 
comprensión e produción de textos 
traballados noutras. 

● C 
● P2, P3 
● I1, I2, I3 

   
 
 
X 

Códigos e abreviaturas empregadas: 

*Grao mínimo de consecución do estándar:                                                                            
A Acádase na súa totalidade, por tratarse de competencias e/ou de contidos non graduables ou fundamentais para acadar os obxectivos deste nivel. 
B Acádase case sempre ou cométense erros moi pouco relevantes. 
C Acádase habitualmente ou cométense erros pouco relevantes para o nivel. 
D Acádase ocasionalmente ou cométense erros bastante relevantes.     

*PA: Procedementos de avaliación: 
Procedemento 1 (P1): observación directa na aula.                                                         
Procedemento 2 (P2): probas escritas realizadas en calquera soporte. 
Procedemento 3 (P3): realización das tarefas e traballos de investigación solicitados. 
Procedemento 4 (P4): exposicións orais planificadas e participación en actividades orais. 
Procedemento 5 (P5): probas de lectura sobre unha obra completa. 

*IA: Instrumentos de avaliación: 
Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas realizadas en calquera soporte. 
Instrumento 2 (I2): rexistro da actitude de cara á materia e do traballo persoal: tarefas, traballos solicitados. 
Instrumento 3 (I3): rúbrica para valorar o traballo realizado no caderno. 
Instrumento 4 (I4): rúbrica para valorar   o uso oral da lingua.   
Instrumento 5 (I5): valoración e rexistro cuantitativo da comprensión lectora e a expresión (oral ou escrita) sobre a obra de lectura.
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5.6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

se empregará unha metodoloxía que pretenda acadar seguinte obxectivos fundamentais: a 

consecución dos obxectivos curriculares da materia, as competencias clave e o 

desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. É 

necesario, pois, o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación, que son, 

obviamente, aplicables a outras áreas e contextos de aprendizaxes. 

Neste proceso de aprendizaxe requírese unha proposta didáctica de actividades integradas. 

Así, por exemplo, para unha exposición oral planificada, cómpre integrar a expresión e a 

comprensión orais, a investigación, o uso das ferramentas TIC, as técnicas de traballo 

cooperativo...  

Procurarase abordar de forma integrada as destrezas lingüísticas: falar, escoitar, ler e escribir, 

así como os bloques de contidos que vertebran o currículo da materia: comunicación oral, 

comunicación escrita, reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria. 

Poñerase en práctica unha metodoloxía que favoreza a inclusión, a participación e a reflexión, 

empregando diferentes métodos didácticos que favorezan a adquisición das competencias 

básicas: 

 Utilizarase o método expositivo para realizar a explicación de diferentes cuestións e 

resolución de dúbidas. 

 O emprego do método demostrativo permitiranos acadar o coñecemento e as competencias 

a partir da demostración práctica. 

 No método de aprendizaxe por descubrimento: o alumnado adquire o coñecemento e as 

competencias realizando diferentes traballos e tarefas. Promóvese a realización de tarefas 

ou proxectos que impliquen a busca, selección e tratamento da información en diversas 

fontes e recursos para crear produtos propios utilizando diferentes soportes.  

 O método interrogativo permite mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Estes métodos alternaranse con outros que a continuación se indican: 

 Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o 

traballo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o 

enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a 

competencia comunicativa. 

 Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 

comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 
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obxectivos de aprendizaxe. 

 Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a 

aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

5.7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos seguintes materias didácticos: 

 Libro de texto: Lingua e Literatura 2º ESO, editorial Santillana, 2015. 

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 2º ESO. 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; 

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 Material de reforzo e ampliación elaborado polo profesor ou profesora. 

 Material da biblioteca do centro. 

 Utilización dos medios audiovisuais e de recursos TIC variados como ferramenta 

complementaria de aprendizaxe, especialmente a AULA VIRTUAL e os relacionados co 

programa ABALAR. 

 Noticias, artigos e entrevistas tirados de xornais de soporte en papel ou dixital. 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

5.8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Utilizaranse procedementos de avaliación variados e coherentes coas actividades de 

aprendizaxe co fin de facilitar a avaliación do alumnado e do proceso integral de ensinanza e 

aprendizaxe. 

Citamos a continuación os principais procedementos de avaliación que empregaremos: 

 Observación directa das intervencións realizadas na aula. 

 Observación directa de comportamentos e da actitude cara á materia. 

 Proceso de realización das tarefas solicitadas e o produto ofrecido: tarefas individuais, en 

grupo, realizadas na aula ou fóra dela. 

 Elaboración das tarefas a través da aula virtual. 

 Realización de traballos escritos de forma individual ou cooperativa. 

 Realización de exposicións orais realizadas individualmente ou de forma cooperativa. 

 Caderno do alumnado. 

 Elaboración dunha proba ou produto a partir da lectura dunha obra literaria. 

 Exames de avaliación. Realizáranse polo menos dúas probas escritas en cada trimestre. 
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Estas complementaranse con probas orais sobre contidos concretos. En ambos casos, serán 

comunicadas anticipadamente.  

5.9. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Canto aos instrumentos ou recursos específicos de avaliación, empregaremos os seguintes:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación e das diferentes probas 

escritas ou orais. 

 Rexistro cuantitativo da demostración da lectura, comprensión e aproveitamento das obras 

literarias correspondentes a cada avaliación (mediante probas escritas ou orais). 

 Observación directa do traballo persoal do alumnado, as tarefas, os traballos escritos 

solicitados e as exposicións orais (regularidade, corrección, esforzo...) 

 Observación directa do traballo realizado na aula, a atención, o interese e a participación. 

 Rexistro dos resultados  asociados ás diferentes actividades e traballos propostos. 

 Rúbricas para valorar as tarefas e traballos realizados de forma individual ou colectivo. 

 Rúbricas de valoración do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a 

organización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os 

sinais de revisión e autocorrección.  

 Fichas de observación da participación e do traballo cotián do alumnado (contido, caligrafía, 

presentación, ortografía, etc.). A través da observación do caderno do profesor ou profesora. 

 Observación e rexistro do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a orga-

nización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os sinais 

de revisión e autocorrección. De maneira aleatoria, en cada sesión poderase facer observa-

ción dos cadernos que se considere oportuno. 

5.10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NAS AVALIACIÓNS PARCIAIS 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 60% da cualificación global 

Realizarase un mínimo de dúas probas escritas en cada avaliación nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

Neste exames deberán aparecer exercicios variados para avaliar os diferentes estándares e 

as competencias clave. Para a concreción desta puntuación, teranse en conta os estándares 

de aprendizaxe establecidos en cada tema, os indicadores de logro do estándar e o nivel de 

adquisición dos mesmos. 

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, que será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  
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 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe:  30% da cualificación global 

Neste apartado inclúese a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno ou cartafol dixital, a limpeza e coidado do material 

escolar e a realización de lecturas voluntarias. Valorarase tal como segue: 

 Ata 2 PUNTOS: O traballo, a atención e interese, a participación correcta na clase e a 

realización na casa das tarefas solicitadas serán avaliados da seguirte maneira: 

Na 1ª avaliación e na e 2ª avaliación, a cualificación obtida nos cuestionarios que o 

alumnado debe facer na clase e, en caso de non os rematar, acabar na casa, permitirán 

saber a súa dedicación e comportamento.  

Os cuestionarios terán todos o mesmo valor, sempre e cando non sexan moi pequenos; 

por exemplo, os cinco cuestionarios sobre acentuación terán conxuntamente o mesmo 

valor ca calquera dos outros cuestionarios. 

O alumnado poderá realizalos tantas veces como queira. A cualificación válida será a 

do intento que teña a nota máis alta (nin se fará media, nin será a última). 

Por non descontarse nota en ningunha das preguntas “verdadeiro/falso” dos cuestiona-

rios, a nota necesaria para aprobar será un sete; se ben cunha nota de nove ou superior 

daráselles un 10. Por debaixo dun cinco, os cuestionarios serán considerados igual ca se 

non se fixesen. 

Os cuestionarios estarán accesibles todo o curso para que os alumnos poidan recuperar 

en calquera momento as tarefas non realizadas ou non realizadas correctamente. 

Na 3ª avaliación, ademais de poder ser computada a nota dos cuestionarios, será tamén 

computada a nota doutros traballos de clase.  

 Ata 1 PUNTO: uso espontáneo, regular e correcto da lingua galega nas intervencións orais 
planificadas e espontáneas, tanto na interacción co profesor/a coma cos compañeiros/as. 

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global: 10% da cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións orais, etc, 

Valorarase a demostración da lectura da obra con preguntas determinantes, a corrección na 

análise dos elementos da obra e a redacción dun exercicio adecuado, correcto e coherente. 

En caso de realizarse unha proba oral, valorarase a a expresión dun discurso ben organizado, 

adecuado e correcto, evitando castelanismos e vulgarismos.  

A cualificación na 1ª, 2ª e 3º avaliación corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados 

anteriores, sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 
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sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de repetila. Segundo o determine o profesor ou profesora, esta 

nova proba poderá ser oral ou escrita e facerse nese mesmo día ou noutro en función das 

circunstancias. 

5.11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO NAS 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 
O alumnado que suspenda algunha avaliación ao longo do curso recibirá as indicacións 

oportunas por parte do profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación 

satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. Atendendo ao criterio docente 

individual, poderá darse a posibilidade de facer recuperacións despois de cada avaliación 

parcial. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes.  

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e á elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

5.12. PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN NA AVALIACIÓN 

FINAL 

Para o alumnado que non acade os contidos mínimos esixidos, e polo tanto teña partes sen 

superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve 

informe de avaliación individualizado que debe servir de base para para o deseño das 

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase 

efectiva na avaliación final de curso.   

5.13. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 
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5.14. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

Nos primeiros días do curso académico realizaranse unha serie de probas para verificar o nivel 

de cada alumno/a en relación aos estándares de aprendizaxe do curso que comeza. Estas probas 

de avaliación inicial poderán desenvolverse en sesión diferentes e empregando a metodoloxía 

e os recursos que o profesorado estime oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, 

cuestionarios, probas orais...  

Canto ao modelo de avaliación inicial, incluirá cuestións referidas aos bloques de contidos que 

vertebran o currículo da materia:  

 Avaliación da competencia comunicativa: actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

 Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora , así coma a de comprensión de textos escritos. 

 Conceptos: cuestión sobre os contidos traballados nos diferentes bloques en cursos 

anteriores: lingua, lingua e sociedade e literatura. 

Esta proba permite detectar as fortalezas e debilidades individuais e colectivas do alumnado, e 

posibilita a posta en común do profesorado na reunión de avaliación inicial para ofrecer as 

medidas oportunas. Ademais, desde este departamento tratarase de atender ao alumnado da 

forma máis individualizada posible, realizando reforzos educativos que serán debidamente 

indicados nas cualificacións do XADE, seleccionando actividades de reforzo da comprensión 

e da expresión oral e escrita e adaptando as actividades e as obras de lectura ás diferentes 

capacidades do alumnado. 

5.15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co 

fin de que poidan acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Os principios básicos para o tratamento do alumnado con NEAE parten da súa inclusión na aula, 

da non discriminación e da igualdade afectiva.  

Para favorecer o cumprimento destes principios, o Departamento de Lingua galega e Literatura 

adoptará as medidas que faciliten a integración e a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade. 

Entre estas medidas cabe salientar : 

 Establecer accións para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, 

tales coma a adaptación dos instrumentos de avaliación, a adaptación dos tempos das probas, 

explicar e marcar claramente as tarefas das probas, comprobar que se entenden as 

instrucións. 

 Buscar a  localización máis adecuada na aula ás necesidades concretas do alumnado.  
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 Potenciar actividades voluntarias e de afondamento para alumnado con intereses ou 

capacidades altas. 

 Atender da forma máis individualizada posible o alumnado procedente doutros países cun 

nivel baixo de comprensión do idioma ou cun baixo nivel académico, así coma o alumnado 

con ritmos de aprendizaxe diferentes e con características sensoriais que dificulten a 

aprendizaxe. 

 Fomentar as tarefas en grupo na medida do posible. 

 Utilizar recursos complementarios de reforzo e ampliación orientados ás necesidades 

individuais do alumnado. 

 De ser necesario, elaborar adaptacións curriculares en colaboración co Departamento de 

Orientación e levaranse a cabo as medidas recollidas na mesma. 

O alumnado con NEAE figura recollido no Plan de Atención á Diversidade do Departamento 

de Orientación. 

5.16. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Desde a materia de Lingua e Literatura atenderemos, como non podería ser doutra maneira, ao 

tratamento das distintas categorías dos temas transversais: a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica. 

De forma máis concreta, fomentarase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, 

física, racial ou social.  

Do mesmo xeito, promoveremos a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como os valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

Nas clases de Lingua Galega fomentarase o respecto pola diferenza e evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas, así como os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.  

5.17. ACCIÓNS PARA A EDUCACIÓN EN VALORES E DE 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Lingua Galega e Literatura ten como 

un dos seus principais obxectivos a formación humana do alumnado e a promoción dos valores 

de igualdade, o respecto á diversidade e a non violencia, entendendo o Instituto como un marco 

de convivencia positiva. 
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Partindo do Plan de Convivencia, perseguimos acadar os seguintes obxectivos fundamentais: 

 A convivencia democrática e a resolución pacífica de conflitos. 

 O respecto pola liberdade de conciencia, a intimidade e a dignidade de todos os membros 

da comunidade educativa. 

 O respecto e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, física, 

racial ou social.  

 O respecto polas diferencias na orientación sexual ou na identidade de xénero. 

 Coeducación e rexeitamento de calquera manifestación de discriminación e/ou violencia 

contra as mulleres. 

 Adquirir actitudes de empatía, colaboración e axuda cara aos demais. 

 Alimentación e hábitos de vida saudables. 

5.18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO 

CENTRO 

Para cumprir os obxectivos que se fixan no Decreto 133/2007 sobre o fomento da lectura, en 

cada curso de ESO o alumnado deberá ler un mínimo de unha obra por avaliación, tal como 

figura na programación de cada nivel. Durante o proceso de lectura da obra, o profesorado 

resolverá as posibles dúbidas que esta puidera suscitar. 

Dado que o fomento da lectura é un dos principais obxectivos fixados, valorarase, ademais, as 

lecturas que se realicen de forma voluntaria.  

No Pan Lingüístico do Centro establécese a actividade “A hora de ler” para todos os niveis da 

ESO, que consiste na lectura individual e libre durante o tempo e as horas indicadas pola 

profesora responsable da biblioteca do centro. O departamento colabora nesta actividade en 

todos os cursos de ESO coa finalidade propiciar o hábito lector do alumnado. 

O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa biblioteca 

do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a participación 

en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta colaboración resulta 

especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento son integrantes do 

equipo da biblioteca e do club de lectura. 

Na selección de obras de lectura para este nivel tívose en conta que fosen adecuadas ao seu 

nivel de comprensión lectora, así coma aos seus gustos e intereses, co fin de que non se 

identifique a lectura coma unha obriga e imposición máis da actividade académica.  

Este criterio de selección non supón esquecer a calidade literaria das obras, o enriquecemento 

persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 

fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  

As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 



6. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 3º ESO 

104 

características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 

de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 

información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove estratexias 

para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  

As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 

son: 

 Lectura en voz alta de fragmentos do libro co fin espertar o interese por ler a obra completa. 

 Actividades de escritura creativa: cambiar o final da obra, dar unha nova versión dun relato 

ou un capítulo da obra, deseñar un novo personaxe, escribir unha carta ao autor ou autora… 

 Busca de información sobre obras, autores etc. 

 Elaboración de fichas de lectura. 

 Organización de coloquios sobre a obra ou a súa temática. 

 Exposición oral, individual ou colectiva, sobre a obra ou sobre algún aspecto concreto da 

mesma. 

 Lectura dramatizada de diálogos teatrais ou de diálogos entre diferentes personaxes da obra 

de lectura. 

 Creación individual ou colectiva dun poema. 

 Recitado de poemas. 

As lecturas recomendadas para 2º ESO son as seguintes: 

 Costas, Ledicia: Esmeraldina, a pequena defunta; Escarlatina, a cociñeira defunta. 

 Farias, Xoán: Os nenos numerados. 

 Fernández Paz, Agustín: Cartas de inverno. 

 Martín, Andreu: A noite que Wendy aprendeu a voar. 

 Núñez Singala, Manuel: O achado do castro. 

5.19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO CENTRO 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura considera fundamental favorecer o uso e 

aprendizaxe do galego de xeito que impulse a súa normalización. 

O  nivel de competencia do noso alumnado na lingua galega é inferior ao acadado en  castelán, 

especialmente na competencia oral, de maneira que o sistema educativo non está ao mandado 

legal de formar cidadáns cunha competencia semellante  nos dous idiomas. 

Neste sentido apuntamos as seguintes contribucións: 

 Planificación de actividades que melloren a competencia lingüística do alumnado, que 

contribúan á normalización e ao fomento do uso do galego e á superación dos prexuízos 
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lingüísticos. 

 Colaboración estreita e posta en valor das actividades do ENDL. 

 Colaboración con outros departamentos didácticos para fomento do uso normal da lingua 

galega. 

5.20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC DO CENTRO 

En virtude do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Departamento de Lingua Galega 

e Literatura promoverá a aplicación da educación dixital co fin de impulsar novos métodos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Contribuirase a este proxecto coas accións que a seguir indican: 

‐ Creación e actualización da aula virtual. 

- Promoción dos medios audiovisuais e das TICs como ferramentas complementarias de 

aprendizaxe e de apoio ás explicacións realizadas na aula, ás exposicións orais, busca de 

información, composición de textos, realización de traballos de investigación, gravacións... 

Informarase ao alumnado das páxinas web nas que poden encontrar información sobre te-

mas relacionados con distintos aspectos da materia (gramática, sociolingüística, literatura, 

autores, temas transversais que aparecen nos textos modelo de cada unidade, prensa...). 

- Utilización dos procesadores de textos: para a presentación correcta dos traballos escritos 

en ordenador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñado, paxinación, etc. 

- Utilización dos medios audiovisuais para a proxección de imaxes, fotografías, películas, 

reportaxes, documentais, entrevistas a persoeiros destacados, reprodución de gravacións 

musicais… 

- Utilización dos programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais. 

- Uso de dicionarios en rede. 

- Uso de internet como medio de acceso a bibliotecas e aulas virtuais, visitas a páxinas weB 

de interese, lectura da prensa, artigos de opinión, entrevistas… 

- Utilización do correo electrónico como forma de comunicación e de entrega traballos escri-

tos de diferente índole. 

- No centro contamos con un ordenador en cada aula, con conexión a Internet, ademais de 

aulas de informática e do equipamento que supón o proxecto Abalar da Consellería de Edu-

cación nos cursos de 1º y 2º de ESO. 

5.21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Debido á situación sanitaria actual, non resulta doado realizar unha proposta concreta das 

actividades que se realizarán este curso. Planificaranse de xeito progresivo aquelas que poidan 

desenvolverse segundo as circunstancias.  
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5.22. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA UN 

ENSINO NON PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL  

1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 

Non se realizarán modificacións nos estándares e competencias da programación presencial. 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓNACTUACIÓNS 

Procedementos: 

 Procedemento 1: observación directa a través das intervencións realizadas nas videoconfe-

rencias. 

 Procedemento 2: observación directa dos alumnos por medio de WhatsApp e de chamadas 

telefónicas. 

 Procedemento 3: proceso de realización das tarefas (produción de textos e resolución de 

cuestionarios da aula virtual). 

 Procedemento 4: proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas e grao de elabora-

ción das mesmas. 

Instrumentos: 

 Instrumento 1: rúbricas de valoración do produto ofrecido.  

 Instrumento 2: rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas e acti-

vidades propostas. 

 Instrumento 3: rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na entrega das 

tarefas, grao de comunicación a distancia e seguimento da participación na contorna virtual 

de aprendizaxe. 

 Instrumento 4: rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas ou orais realizadas na 

plataforma indicada pola Consellería de Educación. 

3.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

Empregarase os seguintes medios:  

▪ Aula Virtual (moodle). Empregarase como medio para compartir os contidos  e as propostas 

de traballo. Trasladarase e adaptarase o deseño das sesións aos cursos desta plataforma, 

procurando na medida do posible unha aprendizaxe activa, autónoma mais guiada e con 

contidos adecuados e pertinentes en dificultade e volume de traballo. 

▪ WhatsApp grupal ou individual e chamadas telefónicas. Empregaranse como mecanismo 

de atención personalizada do alumnado. 

Prográmanse tarefas que impliquen o estudo constante dos principais estándares da materia: 

 Actividades sobre gramática. 

 Actividades sobre sintaxe. 

 Actividades sobre léxico e semántica. 
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 Actividades para reforzar o nivel de competencia comunicativa nos aspectos relacionados 

coa comprensión, a análise e a produción textual. 

 Actividades de produción de textos de diversa índole relacionados coa contorna vital do 

alumnado. 

 Actividades de reforzo para o alumnado que o necesite. 

4. MATERIAIS E RECURSOS 

 Material teórico e práctico elaborado polo profesor da materia.  

 Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais en for-

mato electrónico. 

 Videoconferencia a través da plataforma indicada pola Consellería de Educación. 

 Materiais en rede para complementar ou reforzar os contidos. 

5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de avaliación e de cualificación serán valorados no momento de producirse esta 

situación seguindo as instrucións que determine a Consellería de Educación.   

 
6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
No caso de que un alumno non supere a cualificación de 5 nas avaliacións ordinarias, terá 
sempre á súa disposición a posibilidade de entregar traballos ou realizar os cuestionarios da 
aula virtual para mellorar dita cualificación (tanto en etapas presenciais, semipresenciais ou non 
presenciais). Os cuestionarios estarán sempre abertos ata o instante en que o profesor teña que 
avaliar en xuño para obter a nota final. 
A nota de cada un dos cuestionarios realizados durante a etapa de educación non presencial, así 
como a de cada un dos traballos encomendados, terá o mesmo valor cá de cada un dos exames 
na etapa de educación presencial. 
Se é posible, por poder ser nese momento a educación presencial, no terceiro trimestre, faranse 
dúas probas de avaliación ao alumnado que non acade unha avaliación positiva. 
 
7. AVALIACIÓN FINAL  

O alumnado que non supere a materia deberá realizar unha proba na avaliación final segundo 
os criterios establecidos na Programación Didáctica e que recolla os contidos de toda a materia. 
Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 
mecanismo de recuperación da materia de forma telemática. 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA PEN-

DENTE 

Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 
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5.23. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Tal e como está prescrito, a Programación Didáctica é revisada e aprobada polos membros do 

Departamento. 

O profesorado responsable de impartir esta materia informará ao seu alumnado ao principio de 

curso dos principais elementos da programación, así como  dos obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación. Tamén se explicarán cales son os procedementos e instrumentos de avaliación 

que se van a empregar así e o sistema de cualificación que se seguirá durante o curso. 
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6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 3º CURSO DE ESO 

6.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe por competencias 

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 

informais. O seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman 

esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e 

a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e aplícanse á 

aprendizaxe doutros coñecementos.  

Este tipo de actividades traballarase en todos os cursos xa que esta competencia é a base das 

nosas materias e ademais é imprescindible para poder acadar as outras competencias básicas. 

O único que varía dun curso a outro é a tipoloxía dos textos cos que se traballa.  

En todas as unidades se desenvolven os bloques: “escoitar, falar, ler e escribir” que teñen como 

finalidade mellorar a comprensión e expresión oral e escrita polo que a interpretación e a 

creación de textos será unha práctica habitual na materia.  

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e 

dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 

resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente e por escrito con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 
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competencia, xa que a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa 

relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 

destacamos os seguintes:  

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe á competencia dixital ao ser unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a busca e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa utilización na produción de textos orais e escritos. 

A busca e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou 

de Internet. O emprego guiado destas buscas constituirá un medio para o desenvolvemento da 

competencia dixital. O currículo inclúe, ademais, o uso de soportes electrónicos na composición 

de textos, un dos contidos básicos desta materia. O coñecemento dos sistemas e modo de operar 

as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado 

para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas finalidades.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA)  

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo 

e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica.  

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para seguir 

adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e 

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área 

de Lingua galega e Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua 
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galega pode ser, pois, a pedra angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas 

necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.  

Todas as actividades que se fan ao longo do curso van encamiñadas a que o alumnado acade 

esta competencia. Un alumno/a que teña a competencia lingüística ten maior capacidade para 

aprender calquera contido que se lle presente, o mesmo aquel/a que teña habilidades para atopar 

con facilidade informacións en diferentes fontes (tratamento da información e competencia 

dixital), ou o/a que saiba escoitar aos demais e saque proveito das intervencións dos outros e 

sexa capaz de expoñer as súas ideas de forma razoada (competencia social e cidadá),...  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia comunicativa, 

contribúe decisivamente a desenvolver as competencias sociais e cívicas, entendida como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre as persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas 

as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de 

representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, 

co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da clase de Lingua 

Galega facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas 

actividades da comunidade, axudándolle a que teña unha visión crítica da realidade e adquira 

os coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos 

civís.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

 Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 
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distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha constitución. 

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a relacionarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e alumnas e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos 

académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os 

alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Adquirir un uso correcto da lingua supón tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual.  

Os descritores prioritarios son: 

 Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión culturais supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do 

ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, 

valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre todo, 

ser capaz de gozar da lectura.  
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Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

6.2. BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN DA MATERIA 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar 

que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua, e este é 

obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. 

Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña 

modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en contextos 

formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente determinará a atención 

que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o alumnado poida cumprir 

adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción 

escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e 

extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento 

crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de 

lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo 

de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por pracer. Igualmente, 

a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de texto, adecuando, 

planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 

lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade", céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos os 

individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 
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pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 

continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura 

galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e 

recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a 

partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo 

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece 

no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias 

clave.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

6.3. OBXECTIVOS PARA 3º ESO 

Os obxectivos para este nivel indícanse no punto 6.5 da programación, asociados aos contidos 

e estándares de aprendizaxe. 

6.4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, MÍNIMOS ESIXIBLES  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

CONTIDOS  

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de 

comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias reportaxes 

e crónicas. 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos. 
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B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas). 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e 

respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alumnado. 

Falar 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados 

sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica. 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción 

de textos orais sobre temas de actualidade. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura comprensiva 

e crítica de textos. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 

distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.4 Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico, especialmente 

os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a 

intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 

organizar e seleccionar a información. 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar 

prexuízos e discriminacións. 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

Escribir 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

B2.10. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios dos medios de comunicación, 
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fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico a 

partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación. 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e 

respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir erros. 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da escritura. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 

(derivación e composición). 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes de 

consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como fonte 

de obtención de información. 

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara á 

mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada. 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 

particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos de cohesión 

textual como a referencia interna de tipo léxico. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e 

progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a estes valores. 

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada. 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.13.Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 
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dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da 

lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B4.3. A lusofonía. 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en canto 

a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación aos prexuízos 

lingüísticos máis evidentes. 

B4.5. O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e 

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B4.8. Os prexuízos lingüísticos. 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar, uso 

normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante estándar 

da lingua en situacións de carácter formal. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde 

as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade 

Media ata 1916. 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen 

textos literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización 

de traballos e cita axeitada destas. 

B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
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B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 

principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura 

de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, 

crónicas e reportaxes). 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias 

implícitas. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes, crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación 

e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos e discriminacións. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 

argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 

variedades dialectais. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito académico 

(presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais e 

secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e diferenciar as explicacións dos 

argumentos. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 

relatorios e mesas redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo. 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da 

actividade académica, tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os 
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prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 

produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións 

para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de 

pronunciar a lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 

contexto. 

B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico e de interese para o 

alumnado que xeren intercambio de opinión. 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, 

intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates 

e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita 

activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 

de forma individual ou en grupo. 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando 

as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como 

a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta 

en escena, os xestos, a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e 

diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica, 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, 

sobre temas da vida cotiá ou académica. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a 

súa opinión. 
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LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar 

unha información ou un servizo. 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario 

e á situación comunicativa. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións 

orais planificadas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes 

e incorporalos ás súas producións. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 

visualmente. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas, resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 

gráficos e mapas conceptuais. 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 

progresivamente ao seu vocabulario. 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, 

actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, regulamentos. 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de 

espazos, escollas léxicas) coa tipoloxía textual: convocatoria, actas de reunión, regulamentos. 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e distinguir entre 

información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, 

crónicas e reportaxes. 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos 

xornalísticos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os expositivos e 

explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente os 

expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs 

temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 
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LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e 

mapas conceptuais. 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e 

explicativos. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos 

expositivos e explicativos. 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros recursos 

relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de 

internet para obter, organizar e seleccionar información. 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para 

detectar prexuízos e discriminacións. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto. 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego. 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica, entoación) e 

emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, 

segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións, intervencións en 

foros. 

B2.10.Producir, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos informativos e de opinión, 

fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas, reportaxes. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos expositivos do ámbito académico: informes, 

proxectos sobre tarefas académicas das distintas materias curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre 

distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e 

outras fontes de información. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: citas 

bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos... 
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B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto 

polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación 

comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 

planificar e organizar os seus escritos. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos 

relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e 

do ámbito de uso. 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para acadar a coherencia e cohesión 

interna (conectores, tratamento de formas verbais). 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática 

e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as 

producións escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos, correctores ortográficos) para organizar os 

contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da 

escritura. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos 

alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso 

formal da lingua. 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración de 

textos escritos e orais. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 

distintas categorías gramaticais. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas 

coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as posibilidades de 

combinación para crear novas palabras. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 
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LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes 

de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolve 

as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as 

desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferencia os 

elementos que as desempeñan. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os diferentes 

conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que 

lle achegan cohesión a un texto. 

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias 

segundo estes parámetros. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en 

producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores. 

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa 

e recoñece a postura de cada emisor. 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... 

recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 
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produción dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta comunidade cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á 

realidade galega. 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia 

desta na vida social e económica galega. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en lingua 

portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da 

lingua galega. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos 

no seu propio discurso. 

LGB4.2.4. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos 

cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no desenvolvemento 

da lingua galega. 

LGB4.2.5. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.2.6. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 

galego. 

LGB4.2.7. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.3. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 

desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
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galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.3.4. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

B4.4. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a 

súa promoción. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter 

sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna. 

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega, valorala como variante unificadora e apreciar a variante 

diatópica propia. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

LGB4.6.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 

variante unificadora. 

LGB4.6.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 

súa zona. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas orixes 

na Idade Media ata 1916. 

LGB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da Literatura Galega 

desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada período. 

LGB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da Literatura 

Galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios 

e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

LGB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes 
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épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da 

época(s)/ período(s). 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 e 

escribe/debate, de xeito argumentado, sobre aspectos literarios básicos destes. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos 

representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan 

textos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destas. 

LGB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e 

cita axeitada destas. 

LGB5.5.2. Emprega diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destes. 

B5.6. (Re)crear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

LGB5.6.1. (Re)crea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula. 

LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

6.5. PROGRAMACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN 

RELACIÓN COS CORRESPONDENTES CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN. 

Os instrumentos de avaliación serán o medio para avaliar os estándares de aprendizaxe. Os 

mínimos que se deben alcanzar indicaranse  a partir dos seguintes instrumentos de avaliación: 

o rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación, as rúbricas de valoración das 

tarefas e traballos solicitados, as rúbricas da demostración da lectura, comprensión e 

aproveitamento das obras de lectura e as rúbricas de valoración da lingua oral. Con todo, terase 

en conta as características e a evolución de cada alumno/a ao longo do curso.  
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Para avaliar os estándares, o alumnado deberá cumprir, como mínimo, o 50% do indicado en 

cada un deles. Nas diferentes probas escritas e nas actividades que se soliciten terá que 

demostrar, polo menos, unha comprensión parcial e o cumprimento da maior parte dos  

requirimentos que implique a actividade. 

Os estándares imprescindibles orientados ao logro da adquisición dos obxectivos programados 

e das Competencias Clave ao inicio sinaladas, son os seguintes:  

1. Amosa unha actitude positiva cara á materia, demostrando a implicación, o esforzo e o 

interese necesarios para acadar os obxectivos e as competencias clave deste curso. 

2. Comprende o significado global dun texto e identificar o tema, as ideas principais e 

secundarias. 

3. Sintetiza oralmente e por escrito diversos tipos de textos, orais ou escritos, diferenciando as 

ideas principais das secundarias.  

4. Coñece as normas de coherencia morfosintáctica e de corrección ortográfica da lingua 

estándar, e aplicalas nas producións escritas. 

5. Elabora diferentes tipos de textos escritos: expositivos, argumentativos, narrativos, 

descritivos, etc. con corrección, adecuación e coherencia. 

6. Produce textos orais e escritos da vida cotiá e relacionados cos distintos medios de 

comunicación, con corrección, adecuación e coherencia. 

7. Recoñece, explica e utiliza as categorías gramaticais. 

8. Identifica, explica e analiza as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.  

9. Coñece o vocabulario dos campos léxicos traballados durante o curso e incorporalo 

correctamente ás producións orais e escritas propias. 

10. Recoñece a estrutura dun texto e elaborar textos propios segundo eses parámetros.  

11. Produce textos de intención literaria, partindo das propias ideas e experiencias, tomando 

como modelo as obras lidas ou traballadas na clase. 

12. Coñece e describe  a situación sociolingüística actual do galego.  

13. Coñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde o período de 

formación ata 1916. 

14.  Identifica o xénero ao que pertence un texto literario, os seus elementos estruturais básicos 

e a temática. 

15. Identifica e explica as distintas épocas e períodos, autores e obras da literatura galega desde 

a Idade Media ata 1916. 

16. Le de forma comprensiva e analiza textos de maneira guiada das distintas épocas e períodos 

da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

17. Demostra a lectura dunha obra literaria cada avaliación, expresando oralmente ou por 

escrito, as cuestións que sobre ela se formulen con adecuación, corrección e coherencia. 

18. Utiliza a lingua galega con corrección, fluidez e normalidade nos diferentes contextos 



6. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 3º ESO 

128 

comunicativos, participando en galego nas diversas situacións comunicativas, individual ou 

colectivamente. 

19. Demostra a lectura dunha obra literaria cada avaliación, expresando oralmente ou por 

escrito, as cuestións que sobre ela se formulen con adecuación, corrección e coherencia. 

Na seguinte táboa indícase o grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe 

avaliable  necesario para superar a materia, así coma os procedementos e instrumentos de 

avaliación.
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 d 

 e 

 h 

 l 

 n 
 

 

 B1.1. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
propios dos medios de 
comunicación audiovisual con 
especial atención ás 
entrevistas, noticias, crónicas e 
reportaxes 

 B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e 
as secundarias, o datos relevantes 
de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global e 
identifica a intención comunicativa e a 
estrutura de textos orais propios dos medios 
de comunicación audiovisual (entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes). 

 LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a 
información relevante a esquemas ou 
resumos. 

 CCL  Comprender diversos textos orais 
propios dos medios de comunicación. 
Facer resumos e esquemas  destes 
textos. 

 A 

 P1, P3 

 I2 

  x 

 c 

 d 

 m 
 

 B1.2. Escoita crítica e reflexiva 
ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas de 
carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

 B1.2. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais dos 
medios de comunicación, analizar 
criticamente os seus contidos e 
interpretar as connotacións e 
mensaxes discriminatorias 
implícitas. 

 LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as 
secundarias e identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

 LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma 
noticia en diferentes medios de comunicación 
e extrae conclusións a partir das coincidencias 
e diferenzas atopadas. 

 LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e 
rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

 CCL  

 CAA  

 CSC 

 Diferenciar as ideas principais e as 
secundarias e identificar a intención 
comunicativa de varios textos orais 
dos medios de comunicación  

 B 

 P1, P3 

 I2 

  x 

 h  B1.3. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos expositivos e 
argumentativos. 

 B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais expositivos e 
argumentativos. 

 LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido 
na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

 LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa 
dos textos. 

  

 LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos  

 CCL  

 CAA 

 Recoñecer e diferenciar os textos 
expositivos e argumentativos e 
identifica as ideas principais e 
secundarias. 

 A 

 P1, P3 

 I2 

 x   x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 argumentos. 

 A 

 h 

 B1.4. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais usados no ámbito 
educativo (presentacións, 
relatorios e intervencións en 
mesas redondas). 

 B1.4. Comprender textos orais 
expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas) 
e identificar as ideas principais e 
secundarias, o propósito 
comunicativo implícito ou explícito, 
e diferenciar as explicacións dos 
argumentos. 

 LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, 
a  tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas dentro do ámbito 
educativo e elabora un esquema ou resumo. 

 LGB1.4.2. Recoñece os procedementos 
lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra. 

 CCL  

 CCA 

 CSC 

 Identificar intención comunicativa, a 
tese e os argumentos dos debates e 
elabora un resumo. 

 B 

 P1, P3 

 I2 
 

 x x 

 A 

 c 

 d 

 h 

 B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, 
cooperación e respecto ante as 
intervencións orais, sobre todo 
en exposicións do profesorado 
ou do alumnado. 

 B1.5. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade 
educativo, tanto espontáneas como 
planificadas. 

 LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas 
que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, 
respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

 LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o significado dos trazos 
máis característicos da linguaxe non verbal. 

 CCL  

 CAA  

 CSC 

 CSC  

 CSIEE 

 Recoñecer as normas que rexen a  

 cortesía na comunicación oral e a 
importancia da entoación e volume.  

 A 

 P4 

 I4 

x 
 

x x 

 A 

 H 

 n 

 B1.6. Valoración das 
producións orais emitidas 
cunha fonética galega correcta 
e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela 

 B1.6. Valorar as producións 
emitidas cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

 LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia 
galega correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual de autovaliación  e propón 
solucións para melloralas. 

 CCL  

 CAA 

 CCEC 

 Apreciar a emisión dunha pronuncia 
galega correcta, recoñecer  os erros 
de produción oral propia e allea. 

 A 

 P4 

 I4 

x 
 

x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

   LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan asociar á maneira de 
pronunciar a lingua galega. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
 

 Comprender e  rexeitar os prexuízos 
que se poidan asociar á maneira de 
pronunciar a lingua galega. 

 A 

 P4 

 I4 

 x x 

    LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
 

 Asumir a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 A 

 P1 

 I4 

  x 

 A 

 c 

 d 

 h 

 B1.7. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren 
intercambio de opinión.. 

 B1.7. Participar activamente en 
situación propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio de 
opinión. 

 LGB1.7.1. Participa activamente en debates 
ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta 
as súas opinións e respecta as dos demais. 

 
 

 CCL  

 CSC 

 CAA 

 Participar en debates ou coloquios 
respectando as regras de interacción, 
intervención e cortesía, manifestando 
a súa opinión e respectando as 
opinión dos demais. 

 A 

 P4 
 

 I4 

x x x 

 
 

   LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e 
atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

 CCL 

 CAA 
 

 Cinguirse ao tema, non divagar e 
atender ás instrucións do moderador 
nos debates e coloquios. 

 B 

 P4 

 I4 

x x x 

    LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e 
alleas. 

 CCL 

 CSC 
 

 Avaliar as intervencións propias e 
alleas. 

 C 

 P4 

  x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 I4 

    LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o 
espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita 
activamente os demais e usa fórmulas de 
saúdo e despedida. 

 

 CCL 

 CSC 
 

 Respectar as quendas de palabra, o 
espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoitar activamente os demais e 
usar fórmulas de saúdo e despedida.  

 B 

 P4 

 I4 

x x x 

 a 

 b 

 c 

 h 

 h 

 o 

 B1.8. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para 
falar en público: planificación do 
discurso nas prácticas orais 
formais e informais. 

 B1.8. Aplicar técnicas e estratexias 
para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma 
individual ou en grupo. 

 LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os 
contidos de exposicións formais ou informais 
breves. 

 LGB1.8.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas ou formais 
respectando as regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

 CAA  

 CCL  

 CSC 

 CSIEE 

 Elabora guións sinxelos para 
organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

 Participar en intervencións orais 
espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas do galego e unha 
fonética galega. 

 A 

 P4  

 I4 

x x x 

    LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais 
expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

 CCL 

 CCEC 
 

 Empregar nas intervencións orais 
expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

 C 

 P4 

 I4 

  x 

    LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a presentación, a posta 
en escena, os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con autoconfianza e 
seguridade. 

 CCL 

 CSC 

 CSIE 

 Facer uso dos aspectos prosódicos 
da linguaxe non verbal, manifestar 
autocontrol das emocións ao falar en 
público e dirixirse ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

 C 

 P1, P3 

  x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 I2, I4 

    LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

 CCL 

 CAA 
 

 Empregar nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

 B 

 P1  

 I4 

x x x 

    LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral. 

 CCL 

 CAA 
 

 Adecuar a súa pronuncia á finalidade 
da práctica oral 

 B 

 P1 

 I4 

x x x 

    LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e 
pobreza léxica e castelanismos) nos discursos 
orais propios e alleos e trata, progresivamente, 
de evitalos. 

 CCL 

 CAA 
 

 Recoñecer erros nos discursos orais 
propios e alleos ir corrixíndoos 
progresivamente. 

 B 

 P1 

 I4 

x x x 

 a 

 d 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.9. Construción de discursos 
adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados 
sobre temas de interese 
persoal ou social da vida cotiá e 
educativa. 

 B1.9. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas 
da vida cotiá ou educativa. 

 LGB1.9.1. Participa en conversas informais 
nos que intercambia información e expresa a 
súa opinión. 

 LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en 
situacións da vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

 LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e 
as regras de cortesía axeitadas ao destinatario 
e á situación comunicativa. 

 LGB1.9.4. Realiza resumos e exposicións 
sobre temas  educativos. 

 CCL 

 CSC  

 CSIEE  

 CCEC 

 Participar en conversas informais nos 
que intercambia información e 
expresa a súa opinión. 

 Realizar exposicións breves sobre 
temas educativos sinxelos  

 A 

 P4 

 I4 

x x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.10. Coñecemento e 
aplicación, con axuda das TIC, 
de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre 
temas de actualidade. 

 B1.10. Coñecer e aplicar, con 
axuda das TIC, técnicas e 
estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

 LGB1.10.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

 LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 Utilizar as TIC para a realización de 
exposicións orais planificadas. 

 B 

 P4 

 I4 

 x x 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 B 

 F 

 h 

 B2.1. Uso de técnicas de 
análise do contido e estratexias 
que facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

 B2.1. Aplicar técnicas e estratexias 
que facilitan a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

 LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido 
dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

 LGB2.1.2. Usa técnicas de  ampliación e 
organización da información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais 

 CCL  

 CAA 

 Usar técnicas de síntese do contido 
dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos 

 B 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

x x x 

    LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de 
palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. 

 CCL 

 CAA 
 

  Busca e asimila o significado de 
palabras do rexistro formal e 
incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario 

 B 

 P3 

 I2, I3 

x x x 

    LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e 
implícita dun escrito en función do contexto. 

 CCL 

 CAA 
 

 Relacionar a información explícita e 
implícita dun escrito en función do 
contexto. 

 C 

 P3 

 I2, I3 

  x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 d 

 e 

 h 

 B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos 

B2.2. Comprender e interpretar textos 
da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos. 

 LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

 LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos 
dun escrito (tipografía, distribución de espazos 
e escollas léxicas) coa tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

 CCL  

 CSC 

 Comprender e interpretar textos 
propios da vida cotiá. 

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

x   

 d 

 e 

  h 

 B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos 
informativos e das opinións en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

 B2.3. Comprender e interpretar 
escritos propios dos medios de 
comunicación e distinguir entre 
información e opinión en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos, fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 LGB2.3.2. Distingue entre os contidos 
informativos e as opinións que se expresan 
nos textos xornalísticos. 

 CCL  

 CSC 

 Comprender e interpretar textos 
xornalísticos (entrevistas, crónicas…). 

 Distinguir entre contidos informativos 
e opinión.  

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

  x 

 d 

 e  

 h 

 B2.4. Comprensión e 
interpretación dos textos 
propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos (enciclopedias, 
webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

 B2.4. Comprender e interpretar 
textos de carácter educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos: enciclopedias, webs 
educativas e outros materiais de 
consulta. 

 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos 
propios do ámbito educativo, especialmente os 
expositivos e explicativos elaborados a partir 
da información obtida nas bibliotecas. 

 LGB2.4.2. Consulta fontes xerais 
(enciclopedias) e especializadas 
(monográficos e webs temáticas) para ampliar 
a información e mellorar o coñecemento da 
mensaxe. 

 CAA 

 CD 

 Comprender e interpretar textos 
propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos  

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

    LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a 
información que aparece en diagramas, 
gráficas e mapas conceptuais. 

 CAA 
 

 Interpretar e explicar a información de 
gráficas e mapas conceptuais 
sinxelos 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 b 

 h 

 B2.5. Identificación do tema e 
dos subtemas, a estrutura 
comunicativa das mensaxes e a 
intención do emisor dos textos 
expositivos e explicativos. 

 B2.5. Identificar o tema, os 
subtemas e a estrutura 
comunicativa dos textos expositivos 
e explicativos. 

 LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e 
compón o esquema xerarquizado das ideas de 
textos expositivos e explicativos. 

 LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa 
das mensaxes escritas e a intención do 
emisor. 

 CCL  

 CAA 

 Identificar as ideas principais e 
secundarias de textos expositivos e 
explicativos. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.6. Uso case autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a 
información. 

 B2.6. Usar, de maneira case 
autónoma, os recursos que ofrecen 
as bibliotecas e outros recursos 
relacionados coas TIC para obter, 
organizar e seleccionar 
información. 

 LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de 
procura na biblioteca e nos buscadores de 
internet para obter, organizar e seleccionar 
información. 

 CCL  

 CAA  

 CD 

 Usar os recursos das bibliotecas e 
outros relacionados coas TIC para 
obter e seleccionar información. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B2.7. Actitude reflexiva e crítica 
ante a lectura de calquera tipo 
de texto, para detectar 
prexuízos e discriminacións. 

 B2.7. Manifestar unha actitude 
reflexiva e crítica ante a lectura de 
calquera tipo de texto, para detectar 
prexuízos e discriminacións. 

 LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

 LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos 
que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

 CCL  

 CSC 

 Identificar e expresar posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto  

 Recoñece e evita usos lingüísticos 
que transmiten prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias.  

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

  x 

 h 

 ñ 

 B2.8. Lectura fluída en voz alta 
respectando os patróns 
fonéticos do galego. 

 B2.8. Ler en voz alta, de xeito 
fluído, e respectar os patróns 
fonéticos do galego. 

 LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e 
respecta a fidelidade ao texto. 

 CCL  Ler en voz alta de xeito fluído 
empregando a dicción e o ritmo 
axeitado á lectura. 

 A 

 P1 

 I4 

x x x 

    LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do 
galego (fonética sintáctica e entoación) e 
emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura 
do texto. 

 CCL 

 CCEC 
 

 Respectar os patróns fonéticos do 
galego e empregar a dicción e o ritmo 
axeitado á lectura do texto. 

 A 

 P1 

x x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 I4 

 b 

 e 

 h 

 B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión 
e intervencións en foros 

 B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e 
intervencións en foros. 

 LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou 
dixital, textos da vida cotiá ou das relacións 
sociais, segundo os modelos propostos na 
aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

 CCL  

 CSC  

 CD 

 Producir en formato papel ou dixital 
algún texto da vida cotiá como 
convocatorias de reunións, etc. 

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

 x x 

 b 

 e  

 h 

 B2.10. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

 B2.10. Producir, en soporte impreso 
ou dixital, textos xornalísticos 
informativos e de opinión, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

 LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas, reportaxes. 

 CCL  

 CD 

 Producir en soporte impreso ou dixital 
textos xornalísticos. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

  x 

   B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
expositivos do ámbito educativo 
a partir da información obtida 
na biblioteca ou outras fontes 
de  
documentación. 

 B2.11. Producir, en soporte impreso 
ou dixital, textos expositivos do 
ámbito educativo: informes e 
proxectos sobre tarefas educativas 
das materias curriculares. 

 LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos e explicativos sobre 
distintas materias curriculares elaborados a 
partir de información obtida en bibliotecas e 
outras fontes de información 

 CCL  

 CD 

 Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos e 
explicativos. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2,I3 

 x x 

    LGB2.11.2. Usa correctamente elementos 
formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé 
de páxina, organización de títulos, capítulos, 
etc. 

 CCL 

 CD 
 

 Usar correctamente elementos 
formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, 
notas ao pé de páxina, organización 
de títulos, capítulos, etc. 

 B 

 P3  

 I2, I3 

 x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 b 

 e  

 h 

 f 

 B2.12. Planificación, produción 
e revisión do texto con 
adecuación, coherencia, 
cohesión e respecto polas 
normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

 B2.12. Planificar producir e revisar 
textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas 
normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

 LGB2.12.1. Planifica a composición dos 
escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

 LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza 
esquemas, árbores ou mapas conceptuais 
para planificar e organizar os seu escritos. 

 CCL  

 CAA  

 CD 

 CSC 

 Redactar textos coherentes e ben 
cohesionados con coidado das 
normas ortográficas e tipográficas. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

    LGB2.12.3. Consulta fontes de información en 
distintos soportes para seleccionar contidos 
relevantes que posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

 CCL 

 CD 
 

 Consultar fontes de información en 
distintos soportes para seleccionar 
contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

 B 

 P3 

 I2, I3 

 x x 

    LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico 
adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

 CCL 
 

 Empregar o rexistro lingüístico 
adecuado a cada situación 
comunicativa.  

 B 

 P1, P2, P3  

 I2, I3, I4 

x x x 

    LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e 
discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de 
formas verbais). 

 CCL 
 

 Usar correctamente conectores 
textuais e formas verbais. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

    LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual 
para resolver dificultades de contido (temática 
e estrutura) e de forma(cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 

 CCL 

 CAA 
 

 Revisar os textos para resolver 
dúbidas no tocante ao contido e á 
forma 

 C 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 b 

 e 

 h 

 B2.13. Utilización das TIC para 
organizar os contidos, mellorar 
a presentación e corrixir erros. 

 B2.13. Utilizar as TIC para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as 
producións escritas. 

 LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de 
textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a presentación 
e facilitar a corrección dos textos escritos. 

 CCL 

 CD 

 Utilizar as TIC para organizar os 
contidos e mellorar a corrección dos 
textos.  

 C 

 P3  

 I2, I3 

 x x 

 e 

 d 

 e 

 h 

 B2.14. Uso das TIC como un 
medio de comunicación e 
interrelación social a través da 
escritura. 

 B2.14. Utilizar as TIC como un 
medio de comunicación e 
interrelación social a través da 
escritura. 

 LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas 
TIC para intercambiar opinións sobre escritos 
alleos e escribir e dar a coñecer os propios en 
blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Coñecer e utilizar as ferramentas TIC 
para intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e dar a coñecer os 
propios  en  blogs e  redes  sociais . 

 C 

 P3  

 I2, I3 

  x 

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 b 

 e 

 l 

 B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
amplo e preciso, con 
incorporación de fraseoloxía e 
de vocabulario temático. 

 B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico temático e da 
fraseoloxía. 

 LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións 
axeitadas en contextos comunicativos de uso 
formal da lingua. 

 CCL  

 CAA 

 Recoñecer e usar adecuadamente o 
léxico que estuda nas distintas 
unidades didácticas.  

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 b 

 e 

 l 

 B3.2. Recoñecemento e 
identificación das categorías 
gramaticais. 

 B3.2. Aplicar os coñecementos 
sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de 
textos escritos e orais. 

 LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de 
diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. 

 CCL 

 CCA 

 Producir textos orais e escritos cun 
uso correcto das distintas categorías 
gramaticais. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

    LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e 
valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual. 

 CCL 

 CAA 
 

 Identificar e explicar os usos e valores 
das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual. 

 x x 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso 
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Mínimos esixibles. *Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*instrumentos de avaliación 

Temporalización 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 b 

 e 

 l 

 B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de creación de 
palabras (derivación e 
composición). 

 B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de 
combinación para crear novas 
palabras para crear novos 
elementos léxicos. 

 LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de palabras. 

 LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación. 

 CCL  

 CCA 

 Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras  

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 a 

 d 

 e 

 B3.4. A fonética e a fonoloxía 
do galego con especial 
atención a posibles 
interferencias. 

 B3.4. Recoñecer e usar 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

 LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a 
fonética da lingua galega. 

 CCL  

 CAA 

 Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 b 

 e 

 n 

 l 

 B3.5. Uso progresivo, 
autónomo e eficaz dos 
dicionarios, das bibliotecas e 
doutras fontes de consulta en 
diferentes soportes, 
especialmente sobre cuestións 
de uso, de norma e como fonte 
de obtención de información. 

 B3.5. Usar progresiva, autónoma e 
eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de 
consulta para resolver dúbidas e 
progresar na aprendizaxe. 

 LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes 
de consulta en diferentes soportes, resolven 
as súas dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e progresa na aprendizaxe. 

 CCL  

 CD 

 Utilizar os dicionarios e outras fontes 
para resolver dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua.  

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 b 

 e 

 B3.6. Coñecemento, aplicación 
e valoración das normas 
ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

 B3.6. Aplicar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

 LGB3.6.1. Emprega e respecta as normas 
gramaticais. 

 CCL  

 CAA 

 Empregar as normas ortográficas e 
morfolóxicas. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 e  B3.7. Uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

 B3.7. Analizar e usar correctamente 
a puntuación. 

 LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 

 CCL  Usar correctamente a puntuación. 

 B 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

x x x 
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 B 

 e 

 B3.8. Recoñecemento das 
función sintácticas e das 
unidades que as desempeñan 
de cara á mellora da 
construción de textos orais e 
escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

 B3.8. Recoñecer, usar e explicar as 
funcións sintácticas oracionais e as 
unidades que as desempeñan. 

 LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as 
funcións sintácticas oracionais e diferenza os 
elementos que as desempeñan. 

 CCL  

 CAA 

 Recoñecer as funcións sintácticas 
oracionais e as unidades que as 
desempeñan. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 a 

 b 

 e 

 B3.9. Recoñecemento e uso 
reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis 
comúns, en particular os 
presentativos, secuenciadores 
de adición, e mais dos 
mecanismos de cohesión 
textual como a referencia 
interna de tipo léxico. 

 B3.9. Recoñecer en textos de 
diversa natureza e usar nas 
producións propias os diferentes 
conectores textuais e os principais 
mecanismos de cohesión. 

 LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos 
conectores, así como outros mecanismos que 
lle achegan cohesión a un texto. 

 CCL  Usar correctamente os conectores 
textuais para cohesionar   os textos 
das producións propias. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 b  B3.10. Identificación da 
estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e a 
vinculación e progresión 
temáticas en textos alleos e 
propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

 B3.10. Sintetizar o contido e 
identificar a estrutura de textos. 
Elaborar producións propias 
segundo estes parámetros. 

 LGB3.10.1. Sintetiza o contido dun texto, 
determina o tema e a estrutura e identifica a 
progresión temática en producións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os 
parámetros anteriores. 

 CCL  Elaborar resumos, identificar o tema e 
a estrutura  de   textos dados  e crear 
textos propios tendo en conta os 
parámetros anteriores 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 e  B3.11. Recoñecemento e 
delimitación na intención 
comunicativa expresada. 

 B3.11. Comprender o sentido global 
e a intención comunicativa de 
textos orais e escritos. 

 LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais 
e escritos, identifica a intención comunicativa e 
a recoñece a postura de cada emisor. 

 CLC  

 CSC 

 Interpretar o sentido de textos orais e 
escritos e identificar a intención  

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 b 

 e 

 h 

 B3.12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 

 B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 

 LGB3.12.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

 CCL  

 CAA  

 CD 

 Elaborar  materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc. nos 
que se utilice varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitar estereotipos 

x x x 
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curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se 
eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

culturais e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

lingüísticos ou culturais e valorar as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 C 

 P3  

 I2, I3 

 b 

 e 

 B3.13. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.13. Reflexionar sobre o sistema 
e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción de 
textos. 

 LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en calquera 
das outras. 

 CCL  

 CAA 

 Utilizar os coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción 
dos textos traballados en calquera 
das outras. 

 B 

 P3 

 I2 

  x 

 Bloque 4. Lingua e sociedade 

 ñ 

 o 

 B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

 B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo. 

 LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa 
postura. 

 LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e 
diglosia e aplica estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 

 CCL  

 CSC 

 Valorar a lingua como medio de 
relación e de sinal de identidade dun 
pobo. 

 Distinguir entre bilingüismo e diglosia. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x 
 
 

 

x 

 ñ 

 o 

 B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade e consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 
da lingua galega, afirmando o 

 B 4.2. Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da riqueza cultural 
da humanidade. 

 LGB4.2.1. Valora o plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e amósase 
capaz de explicar a súa postura. 

 LGB4.2.2. Coñece as linguas que forman 
parte da nosa familia lingüística. 

 CCL  

 CSC 

 Valorar o plurilingüismo e coñecer as 
linguas que forman parte da nosa 
familia lingüística. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 
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plurilingüismo. 

 ñ 

 o 

 B4.3. A lusofonía  B 4.3.Coñecer a importancia da 
lusofonía  e incorporar ferramentas 
en rede desta comunidade cultural. 

 LGB4.3.1. Coñece os territorios que forman 
parte da comunidade lusófona  e a importancia 
desta na vida social e económica galega. 

 LGB4.3.2.. Incorpora á súa práctica cotiá os 
principais recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e enciclopedias) 

 CCL  

 CSC  

 CD 

 Coñecer os territorios que forman 
parte da comunidade lusófona  e a 
importancia desta na vida social e 
económica galega. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 ñ 

 o 

 B4.4. Situación sociolingüística 
do galego, observación da 
situación sociolingüística en 
canto a usos e actitudes no 
contorno máis próximo (aula e 
barrio), con aproximación aos 
prexuízos lingüísticos máis 
evidentes. 

 B4.4. Describir e analizar a 
situación sociolingüística de Galicia 
atendendo á presenza da lingua 
galega. 

 LGB4.4.1. Describe e analiza a situación 
sociolingüística de Galicia. 

 LGB4.4.2. Analiza gráficas sobre o uso do 
galego segundo a idade das persoas. 

 LGB4.4.3. Identifica os castelanismos nas 
producións lingüísticas e depura estes 
elementos no seu propio discurso. 

 CCL  

 CSC  

 CD 

 Describir a situación sociolingüística 
de Galicia. 

 Identificar castelanismos e depuralos 
no propio discurso. 

 B 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

  x 

 ñ 

 o 

 B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecemento do xurdimento 
de vínculos positivos cara ao 
seu uso e consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado 

 B4.5. Coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso do 
galego e asumir a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

 LGB4.5.1. Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua galega. 

 LGB4.5.2. Comprende o concepto 
normalización e explica o proceso 
normalizador do galego. 

 LGB4.5.3. Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

 CCL  

 CSC 

 Coñecer e comprender o concepto de 
normalización lingüística. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

  x 
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da lingua  galega. 

 l 

 ñ 

 o 

 B4.6. A orixe e formación da 
lingua galega. Etapas da 
historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, 
e análise e comprensión das 
causas e consecuencias dos 
feitos máis relevantes. 

 B4.6. Recoñecer os principias 
elementos na orixe e formación da 
lingua galega, así como identificar 
as causas e consecuencias dos 
feitos máis relevantes da historia 
social da lingua desde os seus 
inicios ata 1916. 

 LGB4.6.1. Recoñece os principias elementos 
na orixe e formación da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916. 

 LGB4.6.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

 LGB4.6.3. Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

 LGB4.6.4. Identifica as consecuencias dos 
feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

 LGB4.6.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

 CCL  

 CSC  

 CD 

 Coñecer a orixe e formación da lingua 
galega e as causas máis relevantes 
da historia social da lingua desde os 
seus inicios ata 1916. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

x x x 

 ñ 

 o 

 B4.7. Situación sociolingüística 
e legal das linguas do Estado 
español. 

 B4.7. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas 
do Estado español. 

 LGB4.7.1. Coñece a lexislación estatal e 
autonómica que regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

 CCL 

 CSC 

 Coñecer as leis básicas que regulan o 
uso  do galego. 

 C 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

 x x 

 ñ 

 o 

 B4.8. Prexuízos lingüísticos.  B4.8. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

 LGB4.8.1. Coñece o que é un prexuízo, 
detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao 
galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

 CCL 

 CSC 

 Coñecer o que é un prexuízo e 
identificar os que afectan ao galego. 

 A 

 P2, P3  

 I1, I2, I3 

  x 
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 ñ 

 o 

 B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da 
lingua galega e da función da 
lingua estándar, uso 
normalizado da variante 
dialectal propia da zona e 
utilización e valoración da 
variante estándar da lingua en 
situacións de carácter formal. 

 B4.9. Identificar e clasificar as 
variantes diastráticas do galego, 
recoñecer os trazos da variedade 
estándar da lingua galega, valorala 
como variante unificadora e 
apreciar a variante diatópica propia. 

 LGB4.9.1. Identifica e clasifica as variantes 
diastráticas do galego. 

 LGB4.92. Recoñece os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

 LGB4.9.3. Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

 CCL 

 CSC 

 Identificar e clasificar as variantes 
diastráticas do galego. 

 Recoñecer os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valóraa 
como variante unificadora. 

 Rexeitar os prexuízos sobre as 
variedades dialectais 

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

  x 

 
Bloque 5. Educación literaria. 

 h 

 l 

 B5.1. Identificación e 
comprensión das distintas 
épocas e períodos da literatura 
galega desde as súas orixes na 
Idade Media ata 1916. 

 B5.1. Identificar e comprender as 
distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

 LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916  e  sinala  os  seus  principais  trazos  
característicos. 

 CCL  Explicar razoadamente as distintas 
épocas e períodos da literatura 
galega desde a época medieval ata 
1916. 

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

  x 

 h 

 l 

 B5.2. Selección, lectura 
autónoma e comentario de 
textos representativos da 
literatura galega  

   

 B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar textos 
representativos da literatura galega  

 LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 
razoados, textos representativos da literatura 
galega  

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou 
textos representativos da literatura galega  

 CCL  Ler e comprender  de forma 
autónoma unha obra de lectura cada 
trimestre e emitir unha opinión 
argumentada sobre a mesma. 

 A 

 P5 

 I5 

x x x 
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 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos 
de obras da Literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

 LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha 
mesma época ou período ou de diferentes 
épocas e períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) 
período(s). 

 CCL  Comentar, de xeito guiado, textos 
literarios de obras da literatura galega 
dende a Idade Media ata 1916 

 Comparar e diferenciar textos 
literarios de distintas épocas e 
períodos. Sinalar os seus trazos 
característicos. 

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

x x x 

 xh 

 l 

 B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e 
lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

 B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer audicións 
e ler dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

 LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións 
de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre 
aspectos literarios básicos destes 

 CCL  Ler comprensivamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega dende a Idade Media 
ata 1916. 

 Participar a en audicións de diferentes 
textos literarios. 

 A 

 P2, P3 

 I1, I2, I3 

x x x 

 b 

 h 

 l 

 B5.4. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo, nos 
que se describan e analicen 
textos literarios representativos 
da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

 B5.4. Elaborar traballos individuais 
e/ou en grupo, nos que se 
describan e analicen textos 
representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

 LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

 CCL  Elaborar traballos individuais ou en 
grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media 
a 1916 

 B 

 P3 

 I2, I3 

 x x 
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 e 

 h 

 l 

 B5.5. Consulta de fontes 
básicas de información e 
familiarización coas TIC para a 
realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

 B5.5. Consultar fontes básicas de 
información e familiarizarse cos 
recursos das TIC para a realización 
de traballos e cita axeitada destas. 

 LGLB5.5.1. Consulta fontes de información 
básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas. 

 LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos 
básicos das TIC para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destes. 

 CCL  

 CD 

 Realizar un traballo sinxelo sobre 
algún autor, época ou obra para o que 
teña que consultar información básica 
e traballar coas TIC 

 A 

 P3 

 I2, I3 

 x x 

 H 

 L 

 n 

 B5.6. Creación ou recreación 
de textos sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos traballados 
na aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

 B5.6. Crear ou recrear textos 
sinxelos de intención literaria 
partindo das características dos 
traballados na aula co fin de 
desenvolver o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de 
intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula. 

 LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 CCL  

 CCEC 

 Crear textos literarios sinxelos 
partindo das características dos 
traballados na aula, nomeadamente 
cantigas de amigo.  

 A  

 P2, P3 

 I1, I2,I3 

  x 

Códigos e abreviaturas empregadas: 

*Grao mínimo de consecución do estándar                                                                            
A Acádase na súa totalidade por tratarse de competencias e contidos non graduables ou fundamentais para acadar os obxectivos deste nivel.                          
B Acádase case sempre ou cométense erros moi pouco relevantes. 
C Acádase habitualmente ou cométense erros pouco relevantes para o nivel. 
D Acádase ocasionalmente ou cométense erros bastante relevantes.       

*PA: Procedementos de avaliación: 
Procedemento 1 (P1): observación directa na aula.                                                         
Procedemento 2 (P2): probas escritas. 
Procedemento 3 (P3): realización das tarefas e traballos solicitados. 
Procedemento 4 (P4): participación en actividades orais espontáneas e exposicións orais planificadas 
Procedemento 5 (P5): probas de lectura sobre unha obra completa. 
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*IA: instrumentos de avaliación: 
Instrumento1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas. 
Instrumento 2 (I2):  rexistro da actitude de cara á materia e o traballo persoal: tarefas, traballos solicitados 
Instrumento 3 (I3): rúbrica para valorar o traballo realizado no caderno. 
Instrumento 4 (I4): rúbrica para valorar  o uso oral da lingua.       
Instrumento 5 (I5): valoración e rexistro cuantitativo da comprensión lectora e a expresión (oral ou escrita) sobre a obra de lectura.
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6.6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

se empregará unha metodoloxía que pretenda acadar seguinte obxectivos fundamentais: a 

consecución dos obxectivos curriculares da materia, as competencias clave e o 

desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. É 

necesario, pois, o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación, que son, 

obviamente, aplicables a outras áreas e contextos de aprendizaxes. 

Neste proceso de aprendizaxe requírese unha proposta didáctica de actividades integradas. 

Así, por exemplo, para unha exposición oral planificada, cómpre integrar a expresión e a 

comprensión orais, a investigación, o uso das ferramentas TIC, as técnicas de traballo 

cooperativo...  

Procurarase abordar de forma integrada as destrezas lingüísticas: falar, escoitar, ler e escribir, 

así como os bloques de contidos que vertebran o currículo da materia: comunicación oral, 

comunicación escrita, reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria. 

Poñerase en práctica unha metodoloxía que favoreza a inclusión, a participación e a reflexión, 

empregando diferentes métodos didácticos que favorezan a adquisición das competencias 

básicas: 

 Utilizarase o método expositivo para realizar a explicación de diferentes cuestións e 

resolución de dúbidas. 

 O emprego do método demostrativo permitiranos acadar o coñecemento e as competencias 

a partir da demostración práctica. 

 No método de aprendizaxe por descubrimento: o alumnado adquire o coñecemento e as 

competencias realizando diferentes traballos e tarefas. Promóvese a realización de tarefas 

ou proxectos que impliquen a busca, selección e tratamento da información en diversas 

fontes e recursos para crear produtos propios utilizando diferentes soportes.  

 O método interrogativo permite mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Estes métodos alternaranse con outros que a continuación se indican: 

 Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o 

traballo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o 

enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a 

competencia comunicativa. 

 Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 
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comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe. 

 Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a 

aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

6.7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos seguintes materias didácticos: 

 Libro de texto: Lingua e Literatura 3º ESO, editorial Baía, 2015. 

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 3º ESO. 

 Aula Virtual. 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; 

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das 

competencias; fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 Material de reforzo e ampliación elaborado polo profesor ou profesora. 

 Material da biblioteca do centro.  

 Noticias, artigos e entrevistas tirados de xornais de soporte  papel ou dixital. 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Presentacións dixitais. 

 Páxinas web de contidos relacionados co temario.  

 Selección de textos literarios para a súa lectura e análise. 

6.8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Utilizaranse procedementos de avaliación variados e coherentes coas actividades de 

aprendizaxe co fin de facilitar a avaliación do alumnado e do proceso integral de ensinanza e 

aprendizaxe. 

Citamos a continuación os principais procedementos de avaliación que empregaremos: 

 Observación sistemática e  análise das intervencións realizadas na aula. 

 Observación directa de comportamentos e da actitude cara á materia. 

 Proceso de realización das tarefas solicitadas e produto ofrecido: tarefas individuais, en 

grupo, realizadas na aula ou fóra dela. 

 Elaboración de tarefas a través da aula virtual. 

 Participación en actividades orais. 

 Realización de traballos escritos de forma individual ou cooperativa. 
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 Caderno do alumnado. 

 Elaboración dunha proba ou produto a partir da lectura dunha obra literaria. 

 Exames de avaliación. Realizáranse polo menos dúas probas escritas en cada trimestre. 

Estas complementaranse con probas orais sobre contidos concretos. En ambos casos, 

serán comunicadas anticipadamente.  

6.9. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Canto aos instrumentos ou recursos específicos de avaliación, empregaremos os seguintes:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación e das diferentes probas 

escritas ou orais. 

 Rexistro cuantitativo da demostración da lectura, comprensión e aproveitamento das 

obras literarias correspondentes a cada avaliación (mediante probas escritas ou orais). 

 Observación directa do traballo persoal do alumnado, as tarefas, os traballos escritos 

solicitados e as exposicións orais (regularidade, corrección, esforzo...) 

 Observación directa do traballo realizado na aula, a atención, o interese e a participación. 

 Rexistro dos resultados s asociados ás diferentes actividades e traballos propostos. 

 Rúbricas de valoración do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a 

organización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os 

sinais de revisión e autocorrección.  

 Fichas de observación da participación e do traballo cotián do alumnado. (contido, 

caligrafía, presentación, ortografía, etc.). A través da observación do caderno do 

profesor ou profesora. 

 Observación e rexistro do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a 

organización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os 

sinais de revisión e autocorrección. De maneira aleatoria, en cada sesión poderase facer 

observación dos cadernos que se considere oportuno. 

 Fichas de observación da participación e do traballo cotián do alumnado. (contido, 

caligrafía, presentación, ortografía, etc.). A través da observación do caderno do 

profesor ou profesora.  

6.10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 70% da cualificación global  

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas en cada avaliación, nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

Neste exames deberán aparecer exercicios variados para avaliar os diferentes estándares e 
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as competencias clave. Para a concreción desta puntuación, teranse en conta os estándares 

de aprendizaxe establecidos en cada tema, os indicadores de logro do estándar e o nivel de 

adquisición dos mesmos. 

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe: 20% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno, a limpeza e coidado do material escolar e a 

realización de lecturas voluntarias.  

       Acadarase a puntuación atendendo aos seguintes criterios: 

 Ata 1 PUNTO: realización na casa e na aula das tarefas solicitadas e dos traballos 

escritos en calquera soporte. 

 Ata 1 PUNTO: uso espontáneo, regular e correcto da lingua galega nas intervencións 

orais planificadas e espontáneas, tanto na interacción co profesor/a coma cos 

compañeiros/as. 

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global: 10% da cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións orais, etc, 

Valorarase a demostración da lectura da obra con preguntas determinantes, a corrección na 

análise dos elementos da obra e a redacción dun exercicio adecuado, correcto e coherente. 

En caso de realizarse unha proba oral, valorarase a a expresión dun discurso ben organizado, 

adecuado e correcto, evitando castelanismos e vulgarismos.  

A cualificación na 1ª, 2ª e 3º avaliación corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados 

anteriores, sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de repetila. Segundo o determine o profesor ou profesora, esta 

nova proba poderá ser oral ou escrita e facerse nese mesmo día ou noutro en función das 

circunstancias. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  
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6.11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO NAS 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 
O alumnado que suspenda algunha avaliación ao longo do curso recibirá as indicacións 
oportunas por parte do profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación 
satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. Atendendo ao criterio docente 
individual, poderá darse a posibilidade de facer recuperacións dcada avaliación parcial. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes.  

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e á elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

6.12. PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN NA AVALIACIÓN 

FINAL 

Para o alumnado que non acade os contidos mínimos esixidos, e polo tanto teña partes sen 

superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve 

informe de avaliación individualizado que debe servir de base para para o deseño das 

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase 

efectiva na avaliación final de curso.   

6.13. ACTIVIDADES E PROBAS DE RECUPERACIÓN PARA O 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

O plan de recuperación da materia pendente realizarase a través da organización e corrección 

de tarefas específicas sobre os contidos de 2º ESO e, no caso de ser necesario, dos exames 

correspondentes.   

Co obxectivo de acadar os contidos mínimos esixibles, levaranse a cabo as seguintes actuacións: 

Informarase o alumnado oralmente do sistema de recuperación da materia pendente. 

Entregaráselle unha serie de exercicios que deberán realizar na 1ª Avaliación, 2ªAvaliación e 3ª 

Avaliación. Estas actividades de recuperación  incluirán contidos dos distintos bloques 

temáticos e estarán formuladas  para  acadar os mínimos.  

As tarefas propostas, para seren cualificadas, deberán presentarse nos prazos sinalados; fóra 

dese prazo consideraranse coma non presentadas e valoraranse con 0 puntos. 

A realización destes exercicios será puntuada cada trimestre entre 0 e 10 puntos. Para acadar 

unha avaliación positiva é necesario obter unha puntuación dos exercicios igual ou superior a 5 

puntos. A nota acadada reflectirase nas correspondentes avaliacións. 
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O alumnado que non consiga mediante este sistema unha nota igual ou superior a 5 a través da 

media das tres avaliacións deberá realizar o exame final de toda a materia. Este exame será 

valorado entre 0 e 10 puntos, sendo a cualificación mínima necesaria para aprobar a materia 

igual ou superior a 5 puntos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización das probas suporá a 

anulación das mesmas e a obriga de realizar unha nova proba. Segundo o determine o profesor 

ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e facerse nese ou noutro día en función 

das circunstancias. 

6.14. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

Nos primeiros días do curso académico realizaranse unha serie de probas para verificar o nivel 

de cada alumno/a en relación aos estándares de aprendizaxe do curso que comeza. Estas probas 

de avaliación inicial poderán desenvolverse en sesión diferentes e empregando a metodoloxía 

e os recursos que o profesorado estime oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, 

cuestionarios, probas orais...  

Canto ao modelo de avaliación inicial, incluirá cuestións referidas aos bloques de contidos que 

vertebran o currículo da materia:  

 Avaliación da competencia comunicativa: actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

 Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora , así coma a de comprensión de textos escritos. 

 Conceptos: cuestión sobre os contidos traballados nos diferentes bloques en cursos 

anteriores: lingua, lingua e sociedade e literatura. 

Esta proba permite detectar as fortalezas e debilidades individuais e colectivas do alumnado, e 

posibilita a posta en común do profesorado na reunión de avaliación inicial para ofrecer as 

medidas oportunas. Ademais, desde este departamento tratarase de atender ao alumnado da 

forma máis individualizada posible, realizando reforzos educativos que serán debidamente 

indicados nas cualificacións do XADE, seleccionando actividades de reforzo da comprensión 

e da expresión oral e escrita e adaptando as actividades e as obras de lectura ás diferentes 

capacidades do alumnado. 

6.15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias 

co fin de que poidan acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Os principios básicos para o tratamento do alumnado con NEAE e MAD parten da súa inclusión 
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na aula, da non discriminación e da igualdade afectiva.  

Para favorecer o cumprimento destes principios, o Departamento de Lingua galega e Literatura 

adoptará as medidas que faciliten a integración e a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade. 

Entre estas medidas cabe salientar : 

 Establecer accións para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, 

tales coma a adaptación dos instrumentos de avaliación, a adaptación dos tempos das probas, 

explicar e marcar claramente as tarefas das probas, comprobar que se entenden as 

instrucións. 

 Buscar a  localización máis adecuada na aula ás necesidades concretas do alumnado.  

 Potenciar actividades voluntarias e de afondamento para alumnado con intereses ou 

capacidades altas. 

 Atender da forma máis individualizada posible o alumnado procedente doutros países cun 

nivel baixo de comprensión do idioma ou cun baixo nivel académico, así coma o alumnado 

con rimos de aprendizaxe diferentes e con características sensoriais que dificulten a 

aprendizaxe. 

 Fomentar as tarefas en grupo na medida do posible. 

 Utilizar recursos complementarios de reforzo e ampliación orientados ás necesidades 

individuais do alumnado. 

 De ser necesario, elaborar adaptacións curriculares en colaboración co Departamento de 

Orientación e levaranse a cabo as medidas recollidas na mesma. 

O alumnado con NEAE figura recollido no Plan de Atención á Diversidade do Departamento 

de Orientación. 

6.16. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Desde a materia de Lingua e Literatura atenderemos, como non podería ser doutra maneira, ao 

tratamento das distintas categorías dos temas transversais: a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica. 

De forma máis concreta, fomentarase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, 

física, racial ou social.  

Do mesmo xeito, promoveremos a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como os valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

Nas clases de Lingua Galega fomentarase o respecto pola diferenza e evitaranse os 
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comportamentos e os contidos sexistas, así como os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

6.17. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Lingua Galega e Literatura ten como 

un dos seus principais obxectivos a formación humana do alumnado e a promoción dos valores 

de igualdade, o respecto á diversidade e a non violencia, entendendo o Instituto como un marco 

de convivencia positiva. 

Partindo do Plan de Convivencia, perseguimos acadar os seguintes obxectivos fundamentais: 

 A convivencia democrática e a resolución pacífica de conflitos. 

 O respecto pola liberdade de conciencia, a intimidade e a dignidade de todos os membros 

da comunidade educativa. 

 O respecto e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, física, 

racial ou social.  

 O respecto polas diferencias na orientación sexual ou na identidade de xénero. 

 Coeducación e rexeitamento de calquera manifestación de discriminación e/ou violencia 

contra as mulleres. 

 Adquirir actitudes de empatía, colaboración e axuda cara aos demais. 

 Alimentación e hábitos de vida saudables. 

6.18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO 

CENTRO 

Para cumprir os obxectivos que se fixan no Decreto 133/2007 sobre o fomento da lectura, en 

cada curso de ESO o alumnado deberá ler un mínimo de unha obra por avaliación, tal como 

figura na programación de cada nivel. Durante o proceso de lectura da obra, o profesorado 

resolverá as posibles dúbidas que esta puidera suscitar. 

Dado que o fomento da lectura é un dos principais obxectivos fixados, valorarase, ademais, as 

lecturas que se realicen de forma voluntaria.  

No Pan Lingüístico do Centro establécese a actividade “ A hora de ler” para todos os niveis da 

ESO, que consiste na lectura individual e libre durante o tempo e as horas indicadas pola 

profesora responsable da biblioteca do centro. O departamento colabora nesta actividade en 

todos os cursos de ESO coa finalidade propiciar o hábito lector do alumnado. 

O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa biblioteca 

do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a participación 

en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta colaboración resulta 

especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento son integrantes do 

equipo da biblioteca e do club de lectura.  
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Na selección de obras de lectura para este nivel tívose en conta que fosen adecuadas ao seu 

nivel de comprensión lectora, así coma aos seus gustos e intereses, co fin de que non se 

identifique a lectura coma unha obriga e imposición máis da actividade académica.  

Este criterio de selección non supón esquecer a calidade literaria das obras, o enriquecemento 

persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 

fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  

As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 

características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 

de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 

información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove estratexias 

para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  

As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 

son: 

 Lectura en voz alta de fragmentos do libro co fin espertar o interese por ler a obra completa. 

 Actividades de escritura creativa: cambiar o final da obra, dar unha nova versión dun relato 

ou un capítulo da obra, deseñar un novo personaxe, escribir unha carta ao autor ou autora… 

 Busca de información sobre obras, autores etc. 

 Elaboración de fichas de lectura. 

 Organización de coloquios sobre a obra ou a súa temática. 

 Exposición oral, individual ou colectiva, sobre a obra ou sobre algún aspecto concreto da 

mesma. 

 Lectura dramatizada de diálogos teatrais ou de diálogos entre diferentes personaxes da obra 

de lectura. 

 Creación individual ou colectiva dun poema. 

 Recitado de poemas. 

As lecturas recomendadas  para 3º ESO son as seguintes:  
‐ Castelao, Daniel: Os vellos non deben de namorarse. 

‐ Mejuto, Eva: 22 segundos. 

‐ Rivas, Manuel: Que me queres, Amor? 

6.19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO CENTRO 

Departamento de Lingua Galega e Literatura considera fundamental favorecer o uso e 

aprendizaxe do galego de xeito que impulse a súa normalización. 

O  nivel de competencia do noso alumnado na lingua galega é inferior ao acadado en  castelán, 

especialmente na competencia oral, de maneira que o sistema educativo non está ao mandado 
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legal de formar cidadáns cunha competencia semellante  nos dous idiomas. 

Neste sentido apuntamos as seguintes contribucións: 

 Planificación de actividades que melloren a competencia lingüística do alumnado, que 

contribúan á normalización e ao fomento do uso do galego e á superación dos prexuízos 

lingüísticos. 

 Colaboración estreita e posta en valor das actividades do ENDL. 

 Colaboración con outros departamentos didácticos para fomento do uso normal da lingua 

galega. 

6.20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC DO CENTRO 

En virtude do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Departamento de Lingua Galega 

e Literatura promoverá a aplicación da educación dixital co fin de impulsar novos métodos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Contribuirase a este proxecto coas accións que a seguir indican: 

‐ Creación e actualización da aula virtual. 

 Promoción dos medios audiovisuais e das TICs como ferramenta complementaria de 

aprendizaxe e de apoio ás explicacións realizadas na aula, ás exposicións orais que realice 

o alumnado, busca de información, composición de textos, realización de traballos de 

investigación, gravacións... Informarase ao alumnado das páxinas web nas que poden 

encontrar información sobre temas relacionados con distintos aspectos da materia 

(gramática, sociolingüística, literatura, autores, temas transversais que aparecen nos textos-

modelo de cada unidade, prensa...) 

 Utilización dos procesadores de textos: para a presentación correcta dos traballos escritos 

en ordenador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñado, paxinación, etc. 

 Utilización dos medios audiovisuais para a proxección de imaxes, fotografías, películas, 

reportaxes, documentais, entrevistas a persoeiros destacados, reprodución de gravacións 

musicais… 

 Utilización dos programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alum-

nado. 

 Uso de dicionarios en rede. 

 Uso de internet como medio de acceso a bibliotecas e aulas virtuais, visitas a páxinas web 

de interese, lectura da prensa, artigos de opinión, entrevistas… 

 Utilización do correo electrónico como forma de comunicación e de entrega traballos escri-

tos de diferente índole. 

 No centro contamos con un ordenador en cada aula, con conexión a Internet, ademais de 

aulas de informática e do equipamento que supón o proxecto Abalar da Consellería de Edu-

cación  nos cursos de 1º y 2º de ESO.  
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6.21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 

Debido á situación sanitaria actual non resulta doado realizar unha proposta concreta das 

actividades que se realizarán este curso. Planificaranse de xeito progresivo aquelas que poidan 

desenvolverse segundo as circunstancias. 

6.22. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA UN 

ENSINO NON PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 

1. Estándares e competencias 

Non se realizarán modificación nos estándares e competencias da programación inicial. 

2. Procedementos e instrumentos de avaliación: 

‐ Realización e entrega das tarefas solicitadas e grao de elaboración das mesmas. 

‐ Rexistro do traballo do alumnado e rexistro da regularidade na entrega das tarefas, 

participación na comunicación a distancia e seguimento regular da aula virtual.  

3. Metodoloxía e actividades 

No caso de que as clases non pudieran ser totalmente presenciais, como recurso educativo 

fundamental, cóntase cunha Aula Virtual( Empregarase como medio para compartir os contidos 

e as propostas de traballo. Propoñeranse diversas actividades de autoavaliación ,cuestionarios 

puntuables). 

 O Correo electrónico, empregarase como mecanismo de atención personalizado do alumnado. 

4. Materiais e recursos 

‐ Libro de texto: 3º ESO Consorcioeditorialgalego. 
‐ Materias en rede para complementar e reforzar os contidos. 
‐ Cisco Webex Meetings. 

5. Criterios de cualificación 

De darse esta situación de clases semipresenciais  manteranse os criterios de avaliación e 

cualificación marcados na Programación, ademais terase en conta as notas obtidas na 

realización das tarefas propostas na Aula Virtual. 

Valorarase tamén a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos entregados na 

aula virtual e por correo electrónico. 

6. Actividades de recuperación 

Para o alumnado que non acade una avaliación positiva, deseñarase una serie de tarefas 

enfocadas especificamente á súa recuperación. 

7. Avaliación final 

O alumnado que non supere a materia deberá realizar una recuperación na avaliación final 
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segundo os criterios establecidos na Programación . 

8. Actividades de recuperación para o alumnado coa materia pendente. 

Será avaliado segundo o plan de recuperación de pendentes establecido para este nivel na PD 

9. Ensino non presencial 

De producirse un confinamento total, valorarase, no momento en que se produza, a necesidade 

de revisar e replantexar os modos de ensino, mesmo os contidos e criterios de avaliación e 

cualificación, sempre seguindo os criterios que determine a Consellería de Educación, do 

mesmo xeito que se fixo no curso pasado. As clases serían telemáticas, a través de 

videochamadas (CISCO Webex Meeting) e a Aula Virtual como recurso educativo fundamental. 

6.23. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Tal e como está prescrito, a Programación Didáctica é revisada e aprobada polos membros do 

Departamento. 

O profesorado responsable de impartir esta materia informará ao seu alumnado ao principio de 

curso dos principais elementos da programación, así como  dos obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación. Tamén se explicarán cales son os procedementos e instrumentos de avaliación 

que se van a empregar así e o sistema de cualificación que se seguirá durante o curso. 
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7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 4º CURSO DE ESO 

7.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe por competencias 

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 

informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman 

esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e 

a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e aplícanse á 

aprendizaxe doutros coñecementos.  

Este tipo de actividades traballarase en todos os cursos xa que esta competencia é a base das 

nosas materias e ademais é imprescindible para poder acadar as outras competencias básicas. 

O único que varía dun curso a outro é a tipoloxía dos textos cos que se traballa.  

En todas as unidades se desenvolven os bloques: “escoitar, falar, ler e escribir” que teñen como 

finalidade mellorar a comprensión e expresión oral e escrita polo que a interpretación e a 

creación de textos será unha práctica habitual na materia.  

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e 

dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 

resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente e por escrito con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 
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competencia, xa que a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa 

relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 

destacamos os seguintes:  

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a busca e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa utilización na produción de textos orais e escritos. 

A busca e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou a 

utilización de Internet. O emprego guiado destas buscas constituirá un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital. O currículo inclúe, ademais, o uso de soportes 

electrónicos na composición de textos, un dos contidos básicos desta materia. O coñecemento 

dos sistemas e modo de operar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu 

uso debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas 

finalidades.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA)  

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo 

e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica.  

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para seguir 

adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e 

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área 
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de Lingua galega e Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua 

galega pode ser, pois, a pedra angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas 

necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.  

Todas as actividades que se fan ao longo do curso van encamiñadas a que o alumnado acade 

esta competencia. Un alumno/a que teña a competencia lingüística ten maior capacidade para 

aprender calquera contido que se lle presente, o mesmo aquel/a que teña habilidades para atopar 

con facilidade informacións en diferentes fontes (tratamento da información e competencia 

dixital), ou o/a que saiba escoitar aos demais e saque proveito das intervencións dos outros e 

sexa capaz de expoñer as súas ideas de forma razoada (competencia social e cidadá),...  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia comunicativa, 

contribúe decisivamente a desenvolver as competencias sociais e cívicas, entendida como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre as persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas 

as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de 

representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, 

co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da clase de Lingua 

Galega facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas 

actividades da comunidade, axudándolle a que teña unha visión crítica da realidade e adquira 

os coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos 

civís.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 
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 Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 

distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha constitución. 

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a relacionarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e alumnas e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos 

académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os 

alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Adquirir un uso correcto da lingua supón tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual.  

Os descritores prioritarios son: 

 Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión culturais supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do 

ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, 
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valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre todo, 

ser capaz de gozar da lectura.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

7.2. BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN DA MATERIA 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar 

que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

 O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua, e este 

é obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes 

orais. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego 

teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en 

contextos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente 

determinará a atención que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o 

alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

 O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a 

produción escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade 

e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio 

pensamento crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de 

estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida 

e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por 

pracer. Igualmente, a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de 

texto, adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a 

escrita final. 

 O bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 
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lingüísticos como fin en si mesmo. 

 O bloque 4, "Lingua e sociedade", céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos 

os individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 

pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

 O bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 

continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura 

galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e 

recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a 

partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo 

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece 

no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias 

clave.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

7.3. OBXECTIVOS PARA 4º ESO 

Os obxectivos para este nivel indícanse no punto 7.6 da programación, asociados aos contidos 

e estándares de aprendizaxe. 

7.4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, MÍNIMOS ESIXIBLES  

Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe tal e como aparece no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece 

o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 
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B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual. 

B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito 

educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa. 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

Falar 

B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta 

pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias. 

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a 

produción de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC. 

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

B1.11. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun 

tema de actualidade. 

B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos 

da vida cotiá, en diferentes rexistros. 

B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

Ler 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito 

laboral, administrativo e comercial. 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais 

de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 

especializados en Internet. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. 

B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 

editorial, columna e artigo de opinión. 

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos medios de comunicación. 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios. 

B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información 
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complementaria. 

Escribir 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e 

revisión). 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os 

textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes 

ao ámbito laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión. 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a partir 

da información obtida de distintas fontes. 

B2.14. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e 

enriquecemento persoal. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases. 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras. 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias 

(apertura das vogais de grao medio, o n velar ou a entoación). 

B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de normativa. 

B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 

B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus 

argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado. 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 

particular os de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e mais dos 

mecanismos de cohesión textual. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e 

progresión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con estes 

parámetros. 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros 

textuais, especialmente os argumentativos. 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 
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B3.13. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais 

ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución. 

B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso. 

Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a 

actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. Uso 

normalizado da variante dialectal propia da zona. Utilización e valoración da variante estándar 

da lingua en situacións de carácter formal. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade. 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos 

literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 
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B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

7.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións, 

determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a 

idea principal e as secundarias. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates 

procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, diferenciar neles información, 

opinión e persuasión. 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica 

as estratexias de enfatización. 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), 

no plano morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico 

(léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son 

(diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais. 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 

educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 

relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra 

dunha opinión ou postura. 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera 

texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades 

dialectais. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, 

así como normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, tanto 

espontáneas como planificadas. 
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LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao 

discurso. 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta 

as opinións alleas. 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre 

e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol 

das emocións ao falar en público. 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar 

unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na 

produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas 

da lingua galega. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia propia da lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual 

do seu contexto. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: 

infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

B1.8. Manifestar unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes 

discriminatorias. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que 

proveñen dos medios de comunicación. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos 

ou discriminacións. 

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de 

actualidade, coa axuda das TIC. 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
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LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 

axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así 

como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente 

o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 

recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas. 

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 

fonéticos e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas 

producións. 

B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca 

dun tema de actualidade. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 

contribucións das persoas interlocutoras. 

LGB1.11.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas 

e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida 

cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como 

noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 

LGB1.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na 

aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 

esquemas e mapas conceptuais). 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos 

alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de 

comprensión. 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 

discurso. 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito 

laboral, administrativo e comercial. 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da 
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vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial. 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a 

distintos ámbitos: laboral, administrativo e comercial. 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de 

consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 

especializados en Internet. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 

especializados en Internet. 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. 

B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, columna, artigo de 

opinión… 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión. 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre 

información, opinión e persuasión. 

B2.6. Comprender e interpretar as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación. 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen 

dos medios de comunicación. 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios 

de comunicación, con especial atención á publicidade. 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información 

impresa ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 

consulta de materiais en distintos soportes. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 

coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes 

e ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción 
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e revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 

(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 

comunicativo. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 

encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 

ferramentas lingüísticas ao seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 

correctamente. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é correcta e que 

non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os 

textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de 

textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, 

especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 

funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 

índice, esquemas, etc. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento 

doutros alleos e de intercambio de opinións. 

B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios da vida 

cotiá pertencentes a distintos ámbitos, tanto en formato papel como dixital: laborais, 

administrativos e comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte 

tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 

laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

B2.13. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir 

da información obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun 

tema dado sen documentación previa. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin 
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parafrasear o texto de partida. 

B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións sociais 

e no desenvolvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como unha ferramenta para 

organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais, 

así como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 

gramaticais. 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións 

orais e escritas. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 

galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 

galega e distingue os diversos tipos. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos 

morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a súa 

procedencia grega ou latina. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias 

para crear novas palabras. 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da 

lingua galega. 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial 

atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para 

enriquecer o propio vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como 

en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 

normativa, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o 

seu vocabulario. 

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
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LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas  da lingua galega 

nos discursos orais e escritos. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de 

combinación impostas polos verbos. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 

semanticamente. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus 

complementos. 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese 

e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, 

hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e 

xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de acordo 

con estes parámetros. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando 

os mecanismos de progresión temática. 

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, 

especialmente os argumentativos. 

LGB.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros 

textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos 

procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e 

elaborar producións propias cunha adecuación apropiada. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do 

xénero textual. 
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LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 

tema e ao xénero textual. 

B3.13. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e 

transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 

da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer e 

describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir 

a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en portugués 

(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da 

lingua galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados así como ás tendencias de 

evolución. 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora 

os seus coñecementos sociolingüísticos. 

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía 

apropiada. 
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LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación 

sociolingüística actual. 

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao 

seu uso asumindo a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua 

galega. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada 

fenómeno. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como identificar 

as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e sinalar as distintas 

etapas desde 1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata 

a actualidade. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 

1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 

desde 1916. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916. 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza 

criticamente textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que traten 

sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 

galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, 

e rebáteos argumentadamente. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 
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LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da 

lingua galega. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 

lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 

diatópica. 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o 

influxo da situación sociolingüística nelas. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 

ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 

1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 

de cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega de 1916 

ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da literatura galega desde 

1916  ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos 

atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon 

todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, 
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argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

B5.4. Elaborar traballos individuais ou en grupo nos que se describan e analicen textos 

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual ou colectivamente nos que se describen e analizan 

textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita 

axeitada destas. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada destes. 

B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das características dos traballados 

na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos 

e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos 

traballados na aula. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

7.6. PROGRAMACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN 

RELACIÓN COS CORRESPONDENTES CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán o medio para avaliar os estándares de aprendizaxe. Os 

mínimos que se deben alcanzar indicaranse  a partir dos seguintes instrumentos de avaliación: 

o rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación, as rúbricas de valoración das 

tarefas e traballos solicitados, as rúbricas da demostración da lectura, comprensión e 

aproveitamento das obras de lectura e as rúbricas de valoración da lingua oral. Con todo, terase 

en conta as características e a evolución de cada alumno/a ao longo do curso.  

Para avaliar os estándares, o alumnado deberá cumprir, como mínimo, o 50% do indicado en 

cada un deles. Nas diferentes probas escritas e nas actividades que se soliciten terá que 

demostrar, polo menos, unha comprensión parcial e o cumprimento da maior parte dos  

requirimentos que implique a actividade. 

Os estándares imprescindibles orientados ao logro da adquisición dos obxectivos programados 

e das Competencias Clave ao inicio sinaladas, son os seguintes:  

1. Amosa unha actitude positiva cara á materia, demostrando a implicación, o esforzo e o 

interese necesarios para acadar os obxectivos e as competencias clave deste curso.  
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2. Comprende o significado global de textos orais e escritos, e identificar a intención, o tema, 

as ideas principais e as  secundarias. 

3. Sintetiza oralmente e por escrito diversos tipos de textos, orais ou escritos, diferenciando as 

ideas principais das secundarias.  

4. Coñece as normas de coherencia morfosintáctica e de corrección ortográfica da lingua 

estándar, e aplicalas nas producións escritas. 

5. Coñece, interpretar e elabora diferentes tipos de textos escritos: expositivos, argumentativos, 

narrativos, descritivos, xornalísticos, publicitarios, con corrección, adecuación e coherencia. 

6. Produce textos orais e escritos da vida cotiá e académica e relacionados cos distintos medios 

de comunicación, con corrección, adecuación e coherencia. 

7. Produce textos de intención literaria partindo das propias ideas e experiencias. 

8. Recoñece e explica as categorías gramaticais e o seu uso. 

9. Coñece e analiza a estrutura morfolóxica das palabras e clasificalas segundo a mesma.  

10. Identifica, explica e analiza as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan tanto 

nas oracións simples coma nas subordinadas 

11. Coñece, explica e usa as diferentes relacións semánticas. 

12. Coñece o vocabulario dos campos léxicos traballados durante o curso e incorpóraos 

correctamente ás producións orais e escritas propias. 

13. Recoñece a estrutura dun texto e elabora textos propios segundo eses parámetros.  

14. Analiza textos de maneira guiada, identifica o xénero e subxénero ao que pertence un texto 

literario, os seus elementos estruturais básicos e a temática. 

15. Coñece e explicar correctamente os acontecementos relevantes da historia social da lingua 

galega desde1916 ata a actualidade. 

16. Identifica, comprender  e explicar razoadamente  os distintas períodos, xeracións, autores/as 

e obras da literatura galega desde 1916 ata a actualidade, . 

17. Le de maneira comprensiva e comenta de maneira guiada textos das distintas épocas e 

períodos da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 

18. Demostra a lectura dunha obra literaria cada avaliación, expresando oralmente ou por 

escrito, as cuestións que sobre ela se formulen con adecuación, corrección e coherencia. 

19. Utiliza a lingua galega con corrección, fluidez e normalidade nos diferentes contextos 

comunicativos, participando en galego nas diversas situacións comunicativas, individual ou 

colectivamente. 

Na seguinte táboa indícase o grao mínimo de consecución de cada estándar de aprendizaxe 

avaliable  necesario para superar a materia.
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        Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles. Grao mínimo de 
consecución. Procedementos e 
*Instrumentos de avaliación 

Competencias 
clave 

Temporalizaci
ón 

1ª
Av 

2ª
Av 

3ª
Av 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B1.1. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
dos medios de comunica-
ción audiovisual, con espe-
cial atención aos xéneros 
de carácter argumentativo. 

▪ B1.1. Identificar a intención 
comunicativa implícita e explí-
cita, o tema, a idea principal e 
as secundarias, a tese e os 
argumentos de textos propios 
dos medios de comunicación 
audiovisual. 

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido global de tex-
tos orais dos medios de comunicación audiovi-
suais, identifica o propósito, a tese e os argu-
mentos de noticias debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece a intención co-
municativa do/da falante. 

▪ Identificar o tema, a idea principal e as se-
cundarias, a tese e os argumentos dos 
textos propios dos medios de comunica-
ción. 

▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se es-
truturan as mensaxes orais, o tema, así como a 
idea principal e as secundarias. 

▪ Distinguir tema, estrutura e ideas princi-
pais e secundarias das mensaxes orais. 

▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma 
como o contido de noticias, debates e proce-
dentes dos medios de comunicación e reco-
ñece a validez dos argumentos. 

▪ Analizar criticamente o contido de noticias 
e debates procedentes dos medios de co-
municación. 

▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B1.2. Comprensión e aná-
lise de textos publicitarios 
dos medios de comunica-
ción audiovisual. 

▪ B1.2. Comprender e analizar 
textos expositivos e publicita-
rios, diferenciar neles infor-
mación, opinión e persuasión. 

▪ LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión 
en mensaxes publicitarias orais e identifica as 
estratexias de enfatización. 

▪ Distingue opinión de persuasión nas men-
saxes publicitarias. 

▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos ▪ Analizar os elementos verbais dos textos ▪ CCL x x x 
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textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), 
no plano morfosintáctico (condensación, conci-
sión e economía) e no plano léxico-semántico 
(léxico connotativo, simbólico e atractivo para o 
receptor). 

orais. 
▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CSEIEE 

▪ LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, 
en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son 
(diálogo, ruídos e música), en anuncios publici-
tarios ou outro tipo de comunicacións orais. 

▪ Analizar os elementos non verbais  en 
anuncios publicitarios, en especial a imaxe 
e o son. 

▪ C 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CLL 
▪ CCEC 

x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B1.3. Comprensión e inter-
pretación de textos orais 
expositivos e argumentati-
vos do ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas re-
dondas). 

▪ B1.3. Comprender e interpre-
tar textos orais expositivos e 
argumentativos utilizados no 
ámbito educativo (presenta-
cións, relatorios e interven-
cións en mesas redondas). 

▪ LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a 
tese e os argumentos dos debates, relatorios e 
mesas redondas do ámbito educativo e elabora 
un esquema ou resumo. 

▪ Identificar a intención comunicativa, a tese 
e os argumentos nos debates e elabora 
un resumo ou esquema 

▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lin-
güísticos para manifestarse a favor ou en con-
tra dunha opinión ou postura. 

▪ Recoñecer os procedementos lingüísticos 
para opinar a favor ou en contra. 

▪ A 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

 

x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B1.4. Comprensión, inter-
pretación e valoración de 
textos orais de natureza di-
versa. 

▪ B1.4. Comprender, interpretar 
e valorar diferentes tipos de 
discursos orais. 

▪ LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a 
idea principal e as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, producido na va-
riante estándar ou en calquera das variedades 
dialectais. 

▪ Identificar a intención comunicativa, a idea 
principal e secundarias, de calquera texto 
oral, formal ou informal. 

▪ B 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ h 

▪ B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita ac-
tiva, cunha actitude de inte-
rese, de cooperación e de 
respecto. 

▪ B1.5. Coñecer, usar e valorar 
a adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade expo-
sitiva, así como normas de 
cortesía nas intervencións 
orais propias da actividade 
educativa, tanto espontáneas 

▪ LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcio-
nan adecuación, coherencia e cohesión ao dis-
curso. 

▪ Coñecer, usar e valorar a adecuación, a 
coherencia, a cohesión e a claridade ex-
positiva, así como normas de cortesía nas 
intervencións orais propias da actividade 
educativa, tanto espontáneas como plani-
ficadas. 

▪ B 

▪ CCL x x x 
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como planificadas. ▪ P1 
▪ I4 

▪ LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que re-
xen a cortesía na comunicación oral e respecta 
as opinións alleas. 

▪ Coñecer e aplicar as normas de cortesía 
na comunicación oral. 

▪ B 
▪ P1 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspec-
tos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), a linguaxe corporal adecuada (mi-
rada e posición do corpo), así como o autocon-
trol das emocións ao falar en público. 

▪ Recoñecer a importancia da entoación, a 
linguaxe corporal e a seguridade á hora 
de falar en público. 

▪ B 
▪ P1 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

x x x 

▪ h 
▪ o 

▪ B1.6. Participación nas pro-
ducións orais cunha foné-
tica e prosodia correcta, va-
loración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os pre-
xuízos que se poidan aso-
ciar a ela. 

▪ B1.6. Participar oralmente 
cunha fonética e prosodia co-
rrecta, valorar esta pronuncia 
e amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se poi-
dan asociar a ela. 

▪ LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pro-
nuncia galega correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce discursos orais 
que respectan as regras prosódicas e fonéticas 
da lingua galega. 

▪ Participar oralmente cunha fonética e pro-
sodia correctas. Identificar os erros nas 
producións orais alleas.  

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentada-
mente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 

▪ Recoñecer e rexeitar, de forma argumen-
tada, os prexuízos asociados  á pronuncia 
da lingua galega. 

▪ A 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CAA 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal 
propia e asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto. 

▪ Asume e usa a variante dialectal como va-
riedade habitual do seu contexto 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CCEC 

 

x x x 

▪ h 
▪ o 

▪ B1.7. Produción de discur-
sos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 

▪ B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á in-

▪ LGB1.7.1. Produce textos orais, en interven-
cións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coheren-
cia, cohesión e corrección. 

▪ Producir textos orais, en intervencións es-
pontáneas, adecuadas á situación comu-
nicativa e á intención comunicativa dese-

▪ CLL 
▪ CSC 

x x x 
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situación e á intención co-
municativa desexada, con 
coherencia, cohesión e co-
rrección. 

tención comunicativa dese-
xada, con coherencia, cohe-
sión e corrección. 

xada, con coherencia, cohesión e correc-
ción. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ LGB1.7.2. Participa con fluidez nas interven-
cións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a co-
locación do pronome átono, así como a foné-
tica galega (pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 

▪ Participar con fluidez nas intervencións 
orais coidando as regras morfosintácticas 
e a fonética da lingua. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL x x x 

▪ LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais es-
pontáneas expresións propias do galego: infini-
tivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

▪ Empregar expresións propias da lingua 
galega nas intervencións orais espontá-
neas. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL x x x 

▪ LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais es-
pontáneas un léxico rico e variado. 

▪ Empregar progresivamente un léxico rico 
e variado nas intervencións orais. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL x x x 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ h 

▪ B1.8. Escoita crítica e refle-
xiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes dis-
criminatorias. 

▪ B1.8. Manifesta una actitude 
crítica e reflexiva que permite 
identificar prexuízos e mensa-
xes discriminatorias. 

▪ LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica 
ante as mensaxes discriminatorias que prove-
ñen dos medios de comunicación. 

▪ Reflexionar e ter unha postura crítica ante 
as mensaxes discriminatorias e os usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos 
ou discriminacións. 

▪ A 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

 
 

▪ Rexeitar de forma argumentada usos lin-
güísticos discriminatorios. 

▪ A 
▪ P1, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 
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▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

▪ B1.9. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias 
para a produción de textos 
orais, de técnicas para 
aprender a falar en público 
e uso das TIC. 

▪ B1.9. Realizar exposicións 
orais planificadas e claras de 
traballos e de informacións de 
actualidade, coa axuda das 
TIC. 

▪ LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura 
o contido, revisa os borradores e esquemas. 

▪ Realizar exposicións orais planificadas e 
claras de traballos e de informacións de 
actualidade, coa axuda das TIC. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CAA 
▪ CCL 

x x x 

▪ LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara 
e ordenada e con corrección gramatical. 

▪ Presentar os contidos de forma clara, or-
denada e con corrección gramatical. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL x x x 

▪ LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situa-
ción comunicativa. 

▪ Empregar o rexistro axeitado a cada situa-
ción comunicativa. 

▪ B  
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL x x x 

▪ LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elemen-
tos prosódicos e (entoación e pronuncia axei-
tada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición do corpo) así como 
o autocontrol das emocións ao falar en público. 

▪ Empregar unha entoación e linguaxe cor-
poral correcto á hora de falar en público. 

▪ B  
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

x x x 

▪ LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora. 

▪ Empregar as TIC para documentarse á 
hora de elaborar unha presentación. 

▪ B  
▪ P4 
▪ I4 

▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCL 

x x x 

▪ b 
▪ h 

 

▪ B1.10. Aplicación dos coñe-
cementos gramaticais á 
avaliación e mellora da ex-
presión oral e recoñece-
mento en exposicións orais 

▪ B1.10. Aplicar os coñecemen-
tos gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións 
orais propias e alleas as difi-
cultades expresivas. 

▪ LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, re-
peticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 
fonética e entoación inadecuada) nos discursos 
propios e alleos para evitalos nas súas produ-
cións. 

 

▪ Aplicar os coñecementos gramaticais  á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 

▪ B 
▪ P4 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 
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propias e alleas das dificul-
tades expresivas 

 

 
▪ I4 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ h 

▪ B1.11. Participación activa 
e argumentada en debates 
nos que se expresen opi-
nións acerca dun tema de 
actualidade. 

▪ B1.11. Participar activa e ar-
gumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actuali-
dade. 

▪ LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as con-
tribucións das persoas interlocutoras. 

▪ Aplicar as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respectar as quendas 
e as opinións alleas e empregar unha li-
guaxe non discriminatoria. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB1.112 Aplica as normas que rexen a corte-
sía na comunicación oral, respecta as quendas 
e as opinións alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 

▪ Aplicar as normas de cortesía na comuni-
cación oral e empregar unha linguaxe non 
discriminatoria. 

▪ A 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CSC 

 

x x x 

▪ a 
▪ d 
▪ h 
▪ l 
▪ ñ 

▪ B1.12. Participación en in-
teraccións orais sobre te-
mas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexis-
tros. 

▪ B1.12. Participar en interac-
cións sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro for-
mal, neutro ou informal. 

▪ LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en si-
tuacións que xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 

▪ Construír varios textos de interese persoal 
e social en distintos rexistros, axeitándoos 
adecuadamente ás características de 
cada un. 

▪ B 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

x x x 

▪ h 
▪ o 

▪ B1.13. Valoración da lingua 
oral como un instrumento 
de aprendizaxe e de rela-
ción social. 

▪ B2.13. Valorar a lingua oral 
como un instrumento útil na 
aprendizaxe e nas relacións 
sociais. 

▪ LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da 
lingua oral como un instrumento útil na aprendi-
zaxe, así como para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

▪ Valorar a lingua oral como un instrumento 
útil na aprendizaxe e nas relacións so-
ciais. 

▪ A 
▪ P1, P4 
▪ I4 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

xx x x 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

▪ b 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.1. Uso de técnicas e es-
tratexias que facilitan a lec-
tura comprensiva e crítica 
de textos. 

▪ B2.1. Empregar estratexias e 
técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva e crítica dos tex-
tos 

▪ LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que 
facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 
esquemas e mapas conceptuais). 

▪ Empregar resumos, esquemas que facili-
tan a análise do contido 

▪ B 
▪ P2, P3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 
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▪ I1, I2, I3 

▪ LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos 
propios (gramaticais e léxicos) e recursos 
alleos (dicionarios e outras fontes de documen-
tación) para solucionar problemas de compren-
sión. 

▪ Aplicar os coñecementos propios e recur-
sos de documentación (dicionarios, por 
exemplo) para solucionar problemas de 
comprensión. 

▪ B 
▪ P3 
▪ I2 I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de 
ideas dun texto. 

▪ Esquematizar as ideas dun texto. 
▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB2.1.4. Deduce información global do texto 
a partir de contidos explícitos e implícitos. 

▪ Deducir a información dun texto, a partir 
de contidos explícitos e implícitos. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB2.1.5. Entende o significado de palabras 
propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 
discurso. 

▪ Entender vocabulario do rexistro culto e ilo 
incorporando progresivamente ao seu dis-
curso. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.2. Comprensión e inter-
pretación de textos propios 
da vida cotiá relacionados 
co ámbito laboral, adminis-
trativo e comercial. 

 

▪ B2.2. Comprender e interpre-
tar textos escritos propios da 
vida cotiá pertencentes ao 
ámbito laboral, administrativo 
e comercial. 

▪ LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o 
tema e os subtemas de escritos propios da 
vida cotiá relacionados co ámbito laboral, admi-
nistrativo e comercial. 

▪ Comprender e interpretar textos escritos 
propios da vida cotiá  pertencentes ao ám-
bito laboral, administrativo e comercial. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
 

x x x 

▪ LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora tex-
tos propios da vida cotiá pertencentes a distin-
tos ámbitos: laboral (currículo, carta de presen-
tación, ficha de contratación en empresas e re-
des sociais de procura de emprego, contrato, 

▪ Interpretar, comprender e valorar textos 
propios da vida cotiá (currículo, contrato, 
instancia, carta de reclamación...) 

▪ B 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 
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nómina e vida laboral), administrativo (carta ad-
ministrativa e solicitude ou instancia) e comer-
cial (carta comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de reclamación). 

▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.3. Comprensión e inter-
pretación de textos relacio-
nados co ámbito educativo, 
tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enci-
clopedias, etc.), como libros 
de texto e recursos de te-
mas especializados en in-
ternet. 

▪ B2.3. Comprender e interpre-
tar textos relacionados co ám-
bito educativo, tanto materiais 
de consulta (dicionarios, glo-
sarios, enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e recur-
sos de temas especializados 
en internet. 

▪ LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co 
ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e recursos de temas espe-
cializados en internet. 

▪ Comprender e interpretar textos relaciona-
dos co ámbito educativo, tanto materiais 
de consulta (dicionarios, glosarios, enci-
clopedias...), como libros de texto e recur-
sos de temas especializados en internet. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, 
gráficas, diagramas. 

▪ Interpretar a información de mapas e gráfi-
cas. 

▪ B 
▪ P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.4. Comprensión e inter-
pretación de textos argu-
mentativos. 

▪ B2.4. Comprender e interpre-
tar textos argumentativos. 

▪ LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comu-
nicativa de textos argumentativos. 

▪ Identifica o tema  e a intención de textos 
argumentativos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpreta-
ción a partir dos argumentos expresados nun 
texto. 

▪ Interpretar un texto dado, a partir da aná-
lise dos argumentos expostos nel. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.5. Comprensión e inter-
pretación de textos xorna-
lísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna 
e artigo de opinión. 

▪ B2.5. Comprende e interpreta 
textos xornalísticos de opi-
nión: carta ao director, edito-
rial, columna e artigo de opi-
nión. 

▪ LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos 
dos textos xornalísticos de opinión: carta ao di-
rector, editorial, columna e artigo de opinión. 

▪ Comprender e interpretar textos xornalísti-
cos de opinión: carta ao director, editorial, 
columna e artigo de opinión. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 
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▪ LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun 
texto xornalístico e distingue entre información, 
opinión e persuasión. 

▪ Valorar a intención comunicativa de distin-
tos textos xornalísticos e distinguir entre 
información, opinión e persuasión. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ d 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.6. Comprensión e inter-
pretación das mensaxes 
explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publici-
tarios dos medios de comu-
nicación. 

▪ B2.6. Comprende e interpreta 
as mensaxes explícitas e im-
plícitas que transmiten os tex-
tos publicitarios dos medios 
de comunicación. 

▪ LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensa-
xes explícitas e implícitas que transmiten os 
textos publicitarios dos medios de comunica-
ción (anuncios). 

▪ Comprender e interpretar as mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os 
textos publicitarios dos medios de comuni-
cación. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica 
ante as mensaxes persuasivas que proveñen 
dos medios de comunicación. 

▪ Reflexionar e avaliar criticamente as men-
saxes persuasivas dos medios de comuni-
cación. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ c 
▪ d 
▪ h 

▪ B2.7. Lectura crítica e refle-
xiva que permita identificar 
usos lingüísticos discrimina-
torias. 

▪ B2.7. Identificar os usos lin-
güísticos que conteñan prexu-
ízos ou mensaxes discrimina-
torias. 

▪ LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísti-
cos que levan implícitos prexuízos ou mensa-
xes discriminatorias. 

▪ Identificar os usos lingüísticos que conte-
ñan prexuízos ou mensaxes  discriminato-
rias. 

▪ A 
▪ P1, P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes dis-
criminatorias implícitas nos textos de medios 
de comunicación con especial atención á publi-
cidade. 

▪ Detectar prexuízos e mensaxes discrimi-
natorias nos medios de comunicación. 

▪ A 
▪ P1, P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ b 
▪ e 
▪ f 

▪ B2.8. Uso autónomo dos 
recursos que ofrecen as bi-
bliotecas e as TIC para ob-

▪ B2.8. Usar e seleccionar ma-
teriais de consulta das biblio-
tecas e doutras fontes de in-

▪ LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza infor-
mación e extrae conclusións a partir da con-
sulta de materiais en distintos soportes. 

▪ Usar e seleccionar materiais de consulta 
das bibliotecas e doutras fontes de infor-
mación impresa ou en formato dixital. 

▪ B 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

x x x 
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▪ h ter información complemen-
taria. 

formación impresa ou en for-
mato dixital. 

▪ P3, P4 
▪ I2, I3, I4 

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen 
as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñe-
cementos adquiridos nos seus escritos. 

▪ Facer uso das TIC e da biblioteca para 
completar coñecementos e integralos nos 
seus escritos. 

▪ B 
▪ P3, P4 
▪ I2, I3, I4 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSC 

x x x 

▪ b 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.9. Uso de técnicas e es-
tratexias para producir tex-
tos escritos adecuados, co-
herentes e ben cohesiona-
dos desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, 
organización, redacción e 
revisión). 

▪ B2.9. Empregar estratexias e 
técnicas axeitadas para pro-
ducir escritos adecuados, co-
herentes e ben cohesionados 
desde o punto de vista comu-
nicativo (planificación, organi-
zación, redacción e revisión). 

▪ LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planifica-
ción para organizar o seu discurso (diferentes 
tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

▪ Empregar técnicas axeitadas para produ-
cir escritos: planificación, organización, re-
dacción e revisión. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
 

x x x 

▪ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en fun-
ción da tipoloxía textual e do acto comunica-
tivo. 

▪ Empregar o rexistro axeitado a cada tipo 
de texto e á situación comunicativa. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os con-
tidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elemen-
tos de cohesión. 

▪ Ordenar as ideas e os contidos empre-
gando correctamente os conectores estu-
dados. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as 
normas morfosintácticas e sérvese das ferra-
mentas lingüísticas ao seus alcance (correcto-
res, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 

▪ Coñecer as regras ortográficas e as nor-
mas morfosintácticas e axudarse de dicio-
narios, correctores... para aplicalas correc-
tamente. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que 
a organización dos contidos do texto é correcta 

▪ Revisar os textos para comprobar que non 
se cometeron erros. 

▪ CCL x x x 
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e que non se cometen erros ortográficos, gra-
maticais, de formato ou de presentación. 

▪ B 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 

▪ B2.10. Utilización das TIC 
para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, 
para difundir os textos pro-
pios, coñecer outros alleos 
e intercambiar opinións. 

▪ B2.10. Empregar as TIC para 
corrixir e mellorar a presenta-
ción dos escritos, para difun-
dir os textos propios, coñecer 
outros alleos e intercambiar 
opinións. 

▪ LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos 
textos: corrector ortográfico do procesador de 
textos, dicionarios en liña e outras páxinas es-
pecializadas no estudo da lingua galega. 

▪ Empregar as TIC para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer outros alleos e in-
tercambiar opinións 

▪ C 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para 
mellorar a presentación dos seus escritos, es-
pecialmente na presentación dos seus traballos 
educativos, atendendo a cada unha das funcio-
nalidades de cada elemento: encabezamento e 
pé de páxina, numeración de páxinas, índice, 
esquemas etc. 

▪ Usar procesadores de textos para mellorar 
a presentación dos escritos. 

▪ B 
▪ P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divul-
gación de textos propios, de coñecemento dou-
tros alleos e de intercambio de opinións. 

▪ Usar as TIC para dar a coñecer textos pro-
pios e coñecer outros alleos. 

▪ B 
▪ P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

x x x 

▪ b 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.11. Produción, en so-
porte impreso ou dixital, 
de textos propios da vida 
cotiá pertencentes ao 
ámbito laboral, adminis-
trativo e comercial. 

▪ B2.11. Producir, respectando 
as súas características for-
mais e de contido, textos pro-
pios da vida cotiá pertencen-
tes a distintos ámbitos tanto 
en formato papel como dixital: 
laborais, administrativos e co-
merciais. 

▪ LGB2.11.1. Produce, respectando as súas ca-
racterísticas formais e de contido, e en soporte 
tanto impreso como dixital, textos propios da 
vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: la-
boral (currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de 
procura de emprego), administrativo (carta ad-
ministrativa e solicitude ou instancia) e comer-
cial (carta comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de reclamación). 

▪ Producir textos propios da vida cotiá per-
tencentes a distintos ámbitos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

x x x 

▪ b 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.12. Produción, en so-
porte impreso ou dixital, de 
cartas á dirección e colum-
nas de opinión. 

▪ B2.12. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, cartas á di-
rección e columnas de opi-
nión. 

▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, 
cartas á dirección e columnas de opinión. 

▪ Producir unha columna de opinión que 
respecte as características deste tipo de 
textos. 

▪ C 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

x x x 
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▪ P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ b 
▪ e 
▪ h 

▪ B2.13. Composición en so-
porte impreso ou dixital de 
textos argumentativos, re-
dactados a partir da infor-
mación obtida de distintas 
fontes. 

▪ B2.13. Producir en soporte 
impreso ou dixital textos argu-
mentativos, redactados a par-
tir da información obtida de 
distintas fontes. 

▪ LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou di-
xital, textos argumentativos, redactados a partir 
da información obtida de distintas fontes. 

▪ Producir en soporte impreso ou dixital tex-
tos argumentativos, redactados a partir da 
información estudada. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, 
un texto argumentativo propio a partir dun tema 
dado sen documentación previa. 

▪ Crear, de xeito guiado, un texto argumen-
tativo propio a partir dun tema dado. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume 
textos argumentativos sen repetir nin parafra-
sear o texto de partida. 

▪ Resumir correctamente textos argumenta-
tivos propostos. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
 

x x x 

▪ d 
▪ h 

▪ B2.14. Valoración da escri-
tura como un instrumento 
de aprendizaxe, de relación 
social e enriquecemento 
persoal. 

▪ B2.14. Valorar a escritura 
como un instrumento moi útil 
na aprendizaxe, nas relacións 
sociais e no desenvolvemento 
do individuo. 

▪ LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da 
escritura non só como una ferramenta para or-
ganizar os pensamentos senón tamén como un 
instrumento para relacionarse cos demais e en-
riquecerse como persoa. 

▪ Valorar a escritura como un instrumento 
moi útil na aprendizaxe, nas relacións so-
ciais e no desenvolvemento do individuo. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

x x x 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

▪ b 
▪ e 
▪ l 

▪ B3.1. Recoñecemento, ex-
plicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabu-
lario temático. 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico preciso de 
diferentes categorías gramati-
cais, así como da fraseoloxía. 

▪ LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico 
amplo e preciso de diferentes categorías gra-
maticais. 

▪ Recoñecer, explicar e usar un léxico am-
plo e preciso de diferentes categorías gra-
maticais. 

▪ Recoñecer, explicar e usar fraseoloxía di-
versa da lingua galega nas súas produ-
cións orais e escritas. 

▪ B 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía ▪ Recoñecer e empregar nas producións ▪ CCL x x x 
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diversa da lingua galega nas súas producións 
orais e escritas. 

orais e escritas fraseoloxía da lingua ga-
lega. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CAA 

▪ b 
▪ e 
▪ l 

▪ B3.2. Recoñecemento e 
uso das formas verbais da 
lingua galega e das perífra-
ses. 

▪ B3.2. Recoñecer e usar co-
rrectamente as formas ver-
bais e as perífrases verbais 
da lingua galega. 

▪ LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as 
formas verbais e as perífrases verbais da lin-
gua galega e distingue os diversos tipos. 

▪ Recoñecer e usar correctamente as for-
mas verbais e as perífrases verbais da lin-
gua galega. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ b 
▪ e 
▪ i 

▪ B3.3. Recoñecemento, ex-
plicación e uso dos proce-
dementos de creación de 
palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación 
de palabras, os valores dos 
morfemas e as súas posibili-
dades combinatorias para 
crear novos termos e identifi-
car a súa procedencia grega 
ou latina. 

▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedemen-
tos de creación de palabras. 

▪ Recoñecer e explicar os procedementos 
de creación de palabras. 

▪ Recoñecer os valores de prefixos e sufi-
xos e as súas posibilidades combinatorias 
para crear novas palabras. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación léxica. 

▪ Crear palabras novas utilizando os proce-
dementos de creación léxica. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e 
sufixos e as súas posibilidades combinatorias 
para crear novas palabras. 

▪ Recoñecer prefixos e sufixos e a súa im-
portancia para crear palabras novas. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
 

x x x 

▪ LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou la-
tina de prefixos e sufixos habituais no uso da 
lingua galega. 

▪ Identificar a procedencia grega ou latina 
dos prefixos e sufixos máis habituais. 

▪ D 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
 

x x x 
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▪ a 
▪ d 
▪ e 

▪ B3.4. A fonética e a fonolo-
xía do galego, con especial 
atención a posibles interfe-
rencias (apertura das vo-
gais de grao medio, o n ve-
lar ou a entoación). 

▪ B3.4. Recoñecer e usar a fo-
nética da lingua galega. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a 
fonética da lingua galega, con especial aten-
ción á entoación, ás vogais de grao medio e ao 
n velar. 

▪ Recoñecer e usar adecuadamente a foné-
tica da lingua galega, con especial aten-
ción á entoación, ás vogais de grao medio 
e ao n velar. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ b 
▪ e 
▪ n 
▪ l 

▪ B3.5. Uso eficaz dos dicio-
narios e doutras fontes de 
consulta, tanto en papel 
como en soporte electró-
nico, especialmente sobre 
cuestións de uso (semán-
tico e sintáctico) e de nor-
mativa. 

▪ B3.5. Usar eficazmente os di-
cionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progre-
sar na aprendizaxe autónoma 
e para enriquecer o propio vo-
cabulario. 

▪ LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, especialmente sobre 
cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 
normativa, para resolver dúbidas, e para pro-
gresar na aprendizaxe autónoma e para am-
pliar o seu vocabulario. 

▪ Usar eficazmente os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, para resolver dúbi-
das, para progresar na aprendizaxe autó-
noma e para enriquecer o propio vocabu-
lario. 

▪ B 
▪ P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ b 
▪ e 

▪ B3.6. Aplicación e valora-
ción das normas ortográfi-
cas e morfolóxicas da lin-
gua galega. 

▪ B3.6. Aplica e valora as nor-
mas ortográficas e morfolóxi-
cas da lingua galega. 

▪ LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas or-
tográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

▪ Aplicar correctamente as normas ortográfi-
cas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social 
das normas ortográficas e morfolóxicas da lin-
gua galega. 

▪ Recoñecer o valor das normas da lingua 
galega. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ e ▪ B3.7. Análise e uso refle-
xivo da puntuación en rela-
ción coa cohesión sintác-
tica. 

▪ B3.7. Analizar e usar correc-
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintác-
tica. 

▪ LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a pun-
tuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

▪ Usar correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintáctica. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ b 
▪ e 

▪ B3.8. As principais regras 
de combinación impostas 
polos predicados en función 

▪ B3.8. Recoñecer e usar enun-
ciados e oracións, identifi-
cando as principais regras de 

▪ LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a 
palabra nuclear que o organiza sintáctica e se-
manticamente. 

▪ Recoñecer enunciados e identificar a pala-
bra nuclear que o organiza sintáctica e se-
manticamente. 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 
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dos seus argumentos; es-
truturas sintácticas e tipos 
de oración segundo a natu-
reza do predicado. 

combinación impostas polo 
verbos. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das 
oracións, identificando o verbo e os seus com-
plementos. 

▪ Identificar nas oracións o verbo e os seus 
complementos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos ele-
mentos da estrutura sintáctica galega. 

▪ Respectar a estrutura correcta da sintaxe 
galega. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natu-
reza do predicado. 

▪ Clasificar as oracións segundo a natureza 
do predicado. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica co-
rrecta. 

▪ Empregar a terminoloxía sintáctica co-
rrecta. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ e 
▪ h 

▪ B3.9. Recoñecemento e 
uso reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis 
comúns, en particular os de 
causa e consecuencia, os 
de condición e hipótese e 
os conclusivos, e mais dos 
mecanismos de cohesión 
textual. 

▪ B3.9. Recoñecer, explicar e 
usar os nexos textuais de 
causa, consecuencia, condi-
ción, hipótese e os conclusi-
vos, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de co-
hesión interna. 

▪ LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos 
textuais de causa, consecuencia, condición, hi-
pótese e os conclusivos, así como os mecanis-
mos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

▪ Recoñecer, explicar e usar os nexos tex-
tuais de causa, consecuencia, condición, 
hipótese e os conclusivos, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de co-
hesión interna. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ e ▪ B3.10. Identificación da es- ▪ B3.10. Identifica adecuada- ▪ LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en 
construcións propias e alleas. 

▪ Identificar adecuadamente a estrutura en 
textos  alleos e propios   

▪ CCL x x x 



7. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 4º ESO 

197 

trutura dun texto, a constru-
ción dos parágrafos e a vin-
culación e progresión temá-
ticas en textos alleos e pro-
pios, e elaboración de tex-
tos de acordo con estes pa-
rámetros. 

mente en textos alleos e pro-
pios a estrutura, a construción 
e xustificación dos parágra-
fos, a vinculación e progre-
sión temáticas, e elabora tex-
tos de acordo con estes pará-
metros. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a divi-
sión en parágrafos de textos propios e alleos. 

▪ Xustificar argumentadamente a división 
dos textos en parágrafos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en 
textos propios e alleos. 

▪ Identificar o tema e o desenvolvemento do 
mesmo en distintos textos. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura 
apropiada, divididos en parágrafos e empre-
gando os mecanismos de progresión temática. 

▪ Elaborar textos cunha estrutura apropiada 
en función do desenvolvemento do tema. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CLL x x x 

▪ a 
▪ b 
▪ e 

▪ B3.11. Identificación e expli-
cación dos trazos que per-
miten diferenciar e clasificar 
os xéneros textuais, espe-
cialmente os argumentati-
vos. 

▪ B3.11. Identificar e explicar os 
trazos que permiten diferen-
ciar e clasificar os xéneros 
textuais, especialmente os ar-
gumentativos. 

▪ LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os 
trazos lingüísticos dos diferentes xéneros tex-
tuais, especialmente nos argumentativos, e 
aplícaos nas producións propias. 

▪ Identificar e explicar os trazos que permi-
ten diferenciar e clasificar os xéneros tex-
tuais, especialmente os argumentativos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega 
nas producións propias, os distintos procede-
mentos lingüísticos para a expresión da sub-
xectividade. 

▪ Ser quen de recoñecer a subxectividade 
nos textos propios e alleos 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ b 
▪ e 

▪ B3.12. Adecuación dos tex-
tos en función do contexto, 
do tema e do tipo de texto. 

▪ B3.12. Xustifica a adecuación 
dos textos, en función do con-
texto, do tema e do xénero e 
elabora producións propias 

▪ LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das produ-
cións en función do contexto, do tema e do xé-
nero textual. 

▪ Xustificar a adecuación dos textos, en fun-
ción do contexto, do tema e do xénero a 
elaborar producións propias cunha ade-
cuación apropiada. 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 
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cunha adecuación apropiada. ▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas 
cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 
tema e ao xénero textual. 

▪ Elaborar textos adecuados ao contexto, 
ao tema e ao xénero. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ b 
▪ e 
▪ h 

▪ B3.13. Participación en pro-
xectos (elaboración de ma-
teriais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros 
e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro do-
cente, relacionados cos 
elementos transversais e 
nos que se eviten estereo-
tipos lingüísticos ou cultu-
rais. 

▪ B3.13. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e pelícu-
las, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curricula-
res como outras presentes no 
centro docente, relacionados 
cos elementos transversais 
e nos que se eviten estereo-
tipos lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, re-
censión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e rela-
cionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como persoa pluri-
lingüe. 

▪ Elaborar algún material multimedia coma 
un cartel ou unha recensión de libros ou 
películas en varias linguas (galego, caste-
lán, francés...) 

▪ D 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

▪ b 
▪ e 

 

▪ B3.14. Identificación e pro-
gresiva utilización dos co-
ñecementos sobre as lin-
guas para desenvolver 
unha competencia comuni-
cativa integrada. 

▪ B3.14. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a com-
paración e transformación de 
textos, enunciados e pala-
bras, e utilizar estes coñece-
mentos para solucionar pro-
blemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

▪ LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísti-
cos de ámbito contextual, textual, oracional e 
da palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e produ-
ción dos textos traballados en calquera das ou-
tras. 

▪ Traballar coas semellanzas e diferenzas 
dun mesmo texto traducido a varias lin-
guas distintas e reflexionar sobre os pro-
blemas de comprensión na produción dos 
textos. 

▪ C 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CAA 

x x x 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.1. Valoración das lin-
guas como medios de rela-
ción interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo. 

▪ B4.2. O plurilingüismo 

▪ B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interper-
soal e de sinal de identidade 
dun pobo, apreciar o plurilin-

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo e argumenta fundamentadamente e cun 
discurso propio a súa postura. 

▪ Valorar as linguas como medios de rela-
ción interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo. 

▪ A 
▪ P2, P3 

▪ CCL 
▪ CCEC 

x x x 
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como expresión da riqueza 
cultural da humanidade. 

▪ B4.3. A lusofonía nas lin-
guas do mundo no século 
XXI. 

güismo como expresión da ri-
queza cultural da humanidade 
e coñecer e describir o papel 
da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

▪ I1, I2, I3 

▪ LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como expresión da ri-
queza cultural da humanidade e argumenta 
cun discurso propio a súa postura. 

▪ Valorar o plurilingüismo como síntoma da 
riqueza cultural da humanidade e argu-
mentar esta valoración. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman 
parte da comunidade lusófona e sabe describir 
a súa importancia dentro das linguas do mundo 
no século XXI. 

▪ Coñecer os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os 
principais recursos da rede en portugués (bus-
cadores, enciclopedias e portais de noticias). 

▪ Incorporar á súa práctica cotiá os princi-
pais recursos da rede en portugués. 

▪ D 
▪ P1, P3 
▪ I2 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CD 

x x x 

▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.4. Situación sociolin-
güística de Galicia. A pre-
senza da lingua galega nos 
principais ámbitos e contex-
tos sociais e privados. Ten-
dencias de evolución. 

▪ B4.2. Describir e analizar a si-
tuación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza 
da lingua galega nos princi-
pais ámbitos e contextos so-
ciais e privados así como ás 
tendencias de evolución. 

▪ LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación es-
tatal e autonómica básica en materia lingüís-
tica. 

▪ Coñecer e describir  a lexislación básica 
en materia lingüística. 

▪ C 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.2.2. Describe acertadamente con crite-
rios sociolingüísticos a situación galega actual. 

▪ Describir correctamente a situación socio-
lingüística do galego. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de 
linguas tirando conclusións nas que incorpora 
os seus coñecementos sociolingüísticos. 

▪ Analizar gráficas de distribución de linguas 
tirando conclusións nas que incorpora os 
seus coñecementos sociolingüísticos. 

▪ C 
▪ P3 
▪ I2 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CD 

x x x 
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▪ LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística 
de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. 

▪ Empregar a terminoloxía axeitada para 
describir a situación sociolingüística de 
Galicia. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución 
da lingua galega a partir da situación sociolin-
güística actual. 

▪ Analizar as tendencias de evolución da lin-
gua galega. 

▪ C 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.5. Proceso de normali-
zación. Desenvolvemento 
de actitudes positivas cara 
ao proceso de recuperación 
do galego, favorecendo o 
xurdimento de vínculos po-
sitivos cara ao seu uso. 
Consciencia da necesidade 
e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normali-
zado da lingua galega. 

▪ B4.3. Identificar os elementos 
do proceso normalizador e 
adquirir vínculos positivos 
cara ao seu uso asumindo a 
importancia da contribución 
individual no desenvolve-
mento da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Identifica os procedementos de nor-
malización e argumenta axeitadamente a nece-
sidade de continuar con este proceso na lingua 
galega. 

▪ Coñecer os procedementos de normaliza-
ción e argumentar axeitadamente a nece-
sidade de continuar con este proceso na 
lingua galega. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.3.2. Distingue normativización e normali-
zación e explica axeitadamente cada fenó-
meno. 

▪ Distinguir normativización e normalización 
e explicar axeitadamente cada fenómeno. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüís-
tica e valora a importancia de contribuír indivi-
dual e socialmente á normalización da lingua 
galega. 

▪ Valorar a importancia de contribuír indivi-
dualmente á normalización da lingua ga-
lega. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes nor-
malizadores en Galicia e valora a súa impor-
tancia. 

 

▪ Coñecer e valorar os principais axentes 
normalizadores en Galicia 

▪ C 
▪ P2, P3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 
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▪ I1, I2, I3 

▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.6. Evolución da lingua 
galega e etapas da historia 
social da lingua galega 
desde 1916 ata a actuali-
dade. Análise e compren-
sión das causas e conse-
cuencias dos feitos máis re-
levantes. 

▪ B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da 
lingua galega, así como iden-
tificar as causas e conse-
cuencias dos feitos máis rele-
vantes da súa historia social, 
e sinalar as distintas etapas 
desde 1916. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos 
da evolución da lingua galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

▪ Recoñecer os principais elementos de 
evolución da lingua galega desde 1916 
ata a actualidade. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos rele-
vantes da historia social da lingua galega 
desde 1916 e elabora textos expositivos sobre 
as diferentes etapas. 

▪ Recoñecer os acontecementos relevantes 
da historia social da lingua galega desde 
1916 e elaborar textos expositivos sobre 
as diferentes etapas. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CCEC 

x x x 

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916. 

▪ Identificar as causas dos feitos máis rele-
vantes da historia social da lingua galega 
desde 1916. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CCEC 

x x  

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos fei-
tos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 

▪ Identificar as consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia social da lin-
gua galega desde 1916 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CCEC 

x x  

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relaciona-
dos coa historia social da lingua galega desde 
1916. 

 
 
 

▪ Interpretar textos e información dos me-
dios de comunicación relacionados coa 
historia da lingua galega dende 1916. 

▪ C 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CD 

x x  
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▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.7. Situación sociolin-
güística e legal das linguas 
de España. 

▪ B4.5. Describir a situación so-
ciolingüística e legal das lin-
guas de España. 

▪ LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística 
e legal das linguas de España e analiza critica-
mente textos (literarios e xornalísticos), gráfi-
cos ou documentos audiovisuais que traten so-
bre a situación sociolingüística do Estado espa-
ñol. 

▪ Describir a situación sociolingüística e le-
gal das linguas de España. 

▪ C 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.8. Prexuízos lingüísti-
cos. 

▪ B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situa-
ción persoal en relación a 
eles. 

▪ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atri-
buíbles a calquera lingua e especialmente á 
galega e rebáteos cunha argumentación axei-
tada. 

▪ Sinalar os prexuízos lingüísticos atribuí-
bles a calquera lingua e especialmente á 
galega. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as lin-
guas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, 
e rebáteos argumentadamente. 

▪ Analizar a opinión propia sobre as linguas 
e detectar os prexuízos en caso de os ter. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ ñ 
▪ o 

▪ B4.9. Recoñecemento e va-
loración dos principais fenó-
menos que caracterizan as 
variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da 
lingua galega e da función 
da lingua estándar. Uso 
normalizado da variante 
dialectal propia da zona. 
Utilización e valoración da 
variante estándar da lingua 
en situacións de carácter 
formal. 

▪ B4.7. Recoñecer e valorar os 
principais fenómenos que ca-
racterizan as variedades xeo-
gráficas, diastráticas e diafá-
sicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar. 

▪ LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos 
que caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega. 

▪ Recoñecer os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas, 
da lingua galega . 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade 
estándar da lingua galega. 

▪ Recoñecer as características da lingua es-
tándar. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como varie-
dade unificadora. 

▪ Valorar a lingua estándar como unifica-
dora. 

▪ A 

▪ CCL  x     x x 
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▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da 
lingua galega como símbolo de riqueza lingüís-
tica e cultural e rexeita fundamentadamente 
calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

▪ Valorar as variedades xeográficas da lin-
gua galega como símbolo de riqueza lin-
güística e cultural. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

▪ LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas 
e diafásicas da lingua galega e describe o in-
fluxo da situación sociolingüística nelas. 

▪ Recoñecer as variedades diastráticas e 
diatópicas. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CSC 

x x x 

Bloque 5. Educación literaria. 

▪ h 
▪ l 

▪ B5.1. Identificación e com-
prensión dos distintos perí-
odos e xeracións da litera-
tura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ B5.1. Identificar e comprender 
os distintos períodos e xera-
cións da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

▪ LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ Identificar os distintos períodos e xera-
cións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica razoada-
mente os distintos períodos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade sinalando os seus 
principais trazos característicos. 

▪ Comprender e explicar razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade sinalando os seus 
principais trazos característicos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ h 
▪ l 

▪ B5.2. Selección, lectura au-
tónoma e comentario de 
obras representativas da li-
teratura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler autono-
mamente e comentar obras 
representativas da literatura 
galega de 1916 ata a actuali-
dade e relaciona o seu con-

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios ra-
zoados, obras representativas da literatura ga-
lega de 1916 ata a actualidade para a súa lec-
tura. 

▪ Seleccionar obras representativas da lite-
ratura galega de 1916 ata a actualidade 
para a súa lectura. 

▪ C 
▪ P1 
▪ I2 

▪ CCL x x x 
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tido co contexto histórico, cul-
tural e sociolingüístico de 
cada período. 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade, resume o seu contido, sinala 
os seus trazos característicos definitorios e re-
laciónaos co contexto histórico, cultural e so-
ciolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

▪ Demostrar a lectura e comprensión dunha  
obra representativas da literatura galega 
dende 1916 ata a actualidade.  

▪ A 
▪ P5  
▪ I5 

▪ CCL x x x 

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, 
textos de obras da Literatura galega desde 
1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente 

▪ Comentar, de forma guiada, textos repre-
sentativos da literatura galega desde 1916 
ata a actualidade. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun 
mesmo período ou de diferentes períodos aten-
dendo aos seus principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e pon 
todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período ou períodos. 

▪ Comparar textos literarios dun mesmo pe-
ríodo ou de diferentes períodos e sinalar 
as características máis salientables. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL x x x 

▪ h 
▪ l 

▪ B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e 
lecturas dramatizadas de 
textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos repre-
sentativos da literatura ga-
lega de 1916 ata a actuali-
dade. 

▪ B5.3. Ler expresiva e com-
prensivamente, facer audi-
cións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, te-
atrais e ensaísticos da litera-
tura galega de 1916 ata a ac-
tualidade. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dra-
matizadamente textos narrativos, poéticos, tea-
trais e ensaísticos representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

▪ Ler textos dos distintos xéneros literarios 
en voz alta e dramatizadamente. 

▪ B 
▪ P1 
▪ I2 

▪ CCL x x x 

▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións 
de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensa-
ísticos representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade e escribe/debate, argu-
mentadamente, sobre os seus valores litera-
rios. 

▪ Participar activamente en audicións de 
textos narrativos, poéticos, teatrais e en-
saísticos representativos da literatura ga-
lega dende 1916 ata a actualidade. 

▪ C 
▪ P1 
▪ I2 

▪ CCL x x x 

▪ b 
▪ h 
▪ l 

▪ B5.4. Elaboración de traba-
llos individuais e/ou en 
grupo nos que se describan 

▪ B5.4. Elaborar traballos indivi-
duais e/ou en grupo nos que 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente nos que se describen e anali-
zan textos representativos da literatura galega 

▪ Elaborar traballos individuais ou en grupo 
nos que se describan e analicen textos re-
presentativos da literatura galega de 1916 

▪ CCL x x x 
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e analicen textos literarios 
representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actua-
lidade. 

se describan e analicen tex-
tos representativos da litera-
tura galega de 1916 ata a ac-
tualidade. 

de 1916 ata a actualidade. ata a actualidade. 
▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I2, I3 

▪ e 
▪ h 
▪ l 

▪ B5.5. Consulta de fontes de 
información variadas e de 
recursos das TIC para a re-
alización de traballos e cita 
axeitada destes. 

▪ B5.5. Consultar fontes de in-
formación variadas e recursos 
das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada des-
tes. 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de información va-
riadas para a realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

▪ Consultar fontes de información variadas 
e recursos das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos 
das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 

▪ Empregar as TIC de xeito autónomo para 
realizar traballos. 

▪ A 
▪ P2, P3 
▪ I2, I3 

▪ CCL 
▪ CD 

x x x 

▪ h 
▪ l 
▪ n 

▪ B5.6. Creación ou recrea-
ción de textos de intención 
literaria partindo das carac-
terísticas dos traballados na 
aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a capa-
cidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos 
de intención literaria partindo 
das características dos traba-
llados na aula co fin de de-
senvolver o gusto pola escrita 
e a capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención 
literaria partindo das características dos traba-
llados na aula. 

▪ Crear textos sinxelos de intención literaria 
facendo uso dos coñecementos adquiri-
dos na clase. 

▪ B 
▪ P2, P3 
▪ I1, I2, I3 

▪ CCL 
▪ CCEC 

x x x 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

▪ Entender a escrita como medio de canali-
zar sentimentos, xuízos... 

▪ B 
▪ P1 
▪ I2 

▪ CCL 
▪ CCEC 

x x x 

Códigos e abreviaturas empregadas: 

*Grao mínimo de consecución do estándar                                                                            
A Acádase na súa totalidade por tratarse de competencias e/ou de contidos non graduables ou fundamentais para acadar os obxectivos deste nivel.                          
B Acádase case sempre ou cométense erros moi pouco relevantes. 
C Acádase habitualmente ou cométense erros pouco relevantes para o nivel. 
D Acádase ocasionalmente ou cométense erros bastante relevantes.       
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*PA: Procedementos de avaliación: 
Procedemento 1 (P1): observación directa na aula.                                                         
Procedemento 2 (P2): probas escritas. 
Procedemento 3 (P3): realización das tarefas e traballos solicitados. 
Procedemento 4 (P4): participación en actividades orais espontáneas e exposicións orais planificadas 
Procedemento 5 (P5): probas de lectura sobre unha obra completa. 

*IA: instrumentos de avaliación: 
Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas. 
Instrumento 2 (I2): rexistro da actitude de cara á materia e  o traballo persoal: tarefas, traballos solicitados…  
Instrumento 3 (I3): rúbrica para valorar o traballo realizado no caderno. 
Instrumento 4 (I4): rúbrica para valorar o uso oral da lingua.     
Instrumento 5 (I5): valoración e rexistro cuantitativo da comprensión lectora e a expresión (oral ou escrita) sobre a obra de lectura.
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7.7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

se empregará unha metodoloxía que pretenda acadar seguinte obxectivos fundamentais: a 

consecución dos obxectivos curriculares da materia, as competencias clave e o 

desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. É 

necesario, pois, o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación, que son, 

obviamente, aplicables a outras áreas e contextos de aprendizaxes. 

Neste proceso de aprendizaxe requírese unha proposta didáctica de actividades integradas. 

Así, por exemplo, para unha exposición oral planificada, cómpre integrar a expresión e a 

comprensión orais, a investigación, o uso das ferramentas TIC, as técnicas de traballo 

cooperativo...  

Procurarase abordar de forma integrada as destrezas lingüísticas: falar, escoitar, ler e escribir, 

así como os bloques de contidos que vertebran o currículo da materia: comunicación oral, 

comunicación escrita, reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria. 

Poñerase en práctica unha metodoloxía que favoreza a inclusión, a participación e a reflexión, 

empregando diferentes métodos didácticos que favorezan a adquisición das competencias 

básicas: 

 Utilizarase o método expositivo para realizar a explicación de diferentes cuestións e 

resolución de dúbidas. 

 O emprego do método demostrativo permitiranos acadar o coñecemento e as competencias 

a partir da demostración práctica. 

 No método de aprendizaxe por descubrimento: o alumnado adquire o coñecemento e as 

competencias realizando diferentes traballos e tarefas. Promóvese a realización de tarefas 

ou proxectos que impliquen a busca, selección e tratamento da información en diversas 

fontes e recursos para crear produtos propios utilizando diferentes soportes.  

 O método interrogativo permite mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Estes métodos alternaranse con outros que a continuación se indican: 

 Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o 

traballo en grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais 

básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para 

adestrar a competencia comunicativa. 

 Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 
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comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe. 

 Na área de Lingua Galega e Literatura, é indispensable a vinculación a contextos reais e a 

aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

7.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos seguintes materias didácticos: 

 Libro de texto: Lingua Galega e Literatura  4º ESO, editorial Anaya, 2016. 

 A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 4º ESO. 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; 

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 Material de reforzo e ampliación elaborado pola profesora. 

 Recursos da aula virtual. 

 Presentacións dixitais. 

 Material da biblioteca do centro. 

 Utilización dos medios audiovisuais e de recursos TIC variados. 

 Noticias, artigos e entrevistas tirados de xornais de soporte  papel ou dixital. 

 Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

 Páxinas web de contidos relacionados co temario.  

 Selección de textos literarios para a súa lectura e análise. 

7.9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Utilizaranse procedementos de avaliación variados e coherentes coas actividades de 

aprendizaxe co fin de facilitar a avaliación do alumnado e do proceso integral de ensinanza e 

aprendizaxe. 

Citamos a continuación os principais procedementos de avaliación que empregaremos: 

 Observación directa e  análise das intervencións realizadas na aula. 

 Observación directa de comportamentos e da actitude cara á materia. 

 Proceso de realización de tarefas de natureza diversa realizadas polo alumnado e produto 

ofrecido: tarefas individuais, en grupo, realizadas na aula ou fóra dela. 

 Elaboración das tarefas na aula virtual. 

 Realización de exposicións orais realizadas individualmente ou de forma cooperativa. 
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 Realización de traballos escritos de forma individual ou cooperativa. 

 Caderno do alumnado. 

 Elaboración dunha proba ou produto a partir da lectura dunha obra literaria. 

 Exames de avaliación. Realizáranse polo menos dúas probas escritas en cada trimestre. 

Estas complementaranse con probas orais sobre contidos concretos. En ambos casos, serán 

comunicadas anticipadamente.  

7.10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Canto aos instrumentos ou recursos específicos de avaliación, empregaremos os seguintes:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación e das diferentes probas 

escritas ou orais. 

 Rexistro cuantitativo da demostración da lectura, comprensión e aproveitamento das obras 

literarias correspondentes a cada avaliación (mediante probas escritas ou orais). 

 Observación e rexistro do traballo persoal do alumnado, as tarefas, os traballos escritos 

solicitados e as exposicións orais (regularidade, corrección, esforzo...) 

 Observación do traballo realizado na aula, a atención, o interese e a participación. 

 Rexistro dos resultados s asociados ás diferentes actividades e traballos propostos. 

 Rúbricas de valoración das tarefas e traballos realizados de forma individual e colectiva. 

 Rúbricas de valoración do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a 

organización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os 

sinais de revisión e autocorrección.  

 Fichas de observación da participación e do traballo cotián do alumnado. (contido, caligrafía, 

presentación, ortografía, etc.). A través da observación do caderno do profesor ou profesora. 

 Observación e rexistro do traballo realizado no caderno do alumnado, valorándose a 

organización e presentación dos contidos, a claridade e veracidade das explicacións e os 

sinais de revisión e autocorrección. De maneira aleatoria, en cada sesión poderase facer 

observación dos cadernos que se considere oportuno. 

7.11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 70% da cualificación global  

Realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas en cada avaliación, nas que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos.  

Neste exames deberán aparecer exercicios variados para avaliar os diferentes estándares e 

as competencias clave. Para a concreción desta puntuación, teranse en conta os estándares 
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de aprendizaxe establecidos en cada tema, os indicadores de logro do estándar e o nivel de 

adquisición dos mesmos. 

A cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas probas 

realizadas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: esforzo, interese, progreso 

no rendemento e na aprendizaxe: 20% da cualificación global 

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos encomendados, os contidos, a 

presentación e a corrección do caderno, a limpeza e coidado do materia escolar e a 

realización de traballos complementarios e de lecturas voluntarias.  

  Acadarase esta puntuación atendendo aos seguintes criterios: 

 Ata 1 PUNTO: realización na casa e na aula das tarefas solicitadas e dos traballos 

escritos en calquera soporte. 

 Ata 0,5 PUNTOS: contidos, corrección e presentación do caderno de clase, así coma a 

limpeza e o coidado do materia escolar. 

 Ata 0´5 PUNTOS: uso espontáneo, regular e correcto da lingua galega nas intervencións 

orais planificadas e espontáneas, tanto na interacción co profesor/a coma cos 

compañeiros/as. 

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra obrigatoria por trimestre: 10% 

da cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións orais, etc, 

Valorarase a demostración da lectura da obra con preguntas determinantes, a corrección na 

análise dos elementos da obra e a redacción dun exercicio adecuado, correcto e coherente. 

En caso de realizarse unha proba oral, valorarase a a expresión dun discurso ben organizado, 

adecuado e correcto, evitando castelanismos e vulgarismos.  

A cualificación na 1ª, 2ª e 3º avaliación corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados 

anteriores, sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de repetila. Segundo o determine o profesor ou profesora, esta 

nova proba poderá ser oral ou escrita e facerse nese mesmo día ou noutro en función das 

circunstancias. 
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7.12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO NAS 

AVALIACIÓNS PARCIAIS 
O alumnado que suspenda algunha avaliación ao longo do curso recibirá as indicacións 
oportunas por parte do profesorado para mellorar o seu rendemento e acadar unha cualificación 
satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe. Atendendo ao criterio docente 
individual, poderá darse a posibilidade de facer recuperacións dcada avaliación parcial. 

No caso de que unha alumna ou un alumno non demostre a lectura da obra recomendada 

nalgunha das avaliacións, daráselle a posibilidade de recuperar a puntuación demostrando esa(s) 

lectura(s) nas avaliacións seguintes.  

Ao alumnado que amose dificultades de comprensión lectora das obras propostas, 

facilitaránselle novas lecturas adaptadas aos seus gustos e capacidades. 

Con respecto ao traballo diario e á elaboración do seu caderno, o profesor ou profesora 

revisará de novo as actividades que se deban recuperar, sendo necesario que este as entregue 

realizadas ou que figuren no seu caderno de clase. 

7.13. PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN NA AVALIACIÓN 

FINAL 

Para o alumnado que non acade os contidos mínimos esixidos, e polo tanto teña partes sen 

superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve 

informe de avaliación individualizado que debe servir de base para para o deseño das 

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase 

efectiva na avaliación final de curso.   

7.14. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 

7.15. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

Nos primeiros días do curso académico realizaranse unha serie de probas para verificar o nivel 

de cada alumno/a en relación aos estándares de aprendizaxe do curso que comeza. Estas probas 

de avaliación inicial poderán desenvolverse en sesión diferentes e empregando a metodoloxía 

e os recursos que o profesorado estime oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, 

cuestionarios, probas orais...  

Canto ao modelo de avaliación inicial, incluirá cuestións referidas aos bloques de contidos que 

vertebran o currículo da materia:  

 Avaliación da competencia comunicativa: actividades de comprensión e expresión oral e 
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escrita. 

 Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora , así coma a de comprensión de textos escritos. 

 Conceptos: cuestión sobre os contidos traballados nos diferentes bloques en cursos 

anteriores: lingua, lingua e sociedade e literatura. 

Esta proba permite detectar as fortalezas e debilidades individuais e colectivas do alumnado, e 

posibilita a posta en común do profesorado na reunión de avaliación inicial para ofrecer as 

medidas oportunas. Ademais, desde este departamento tratarase de atender ao alumnado da 

forma máis individualizada posible, realizando reforzos educativos que serán debidamente 

indicados nas cualificacións do XADE, seleccionando actividades de reforzo da comprensión 

e da expresión oral e escrita e adaptando as actividades e as obras de lectura ás diferentes 

capacidades do alumnado. 

7.16. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias 

co fin de que poidan acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Os principios básicos para o tratamento do alumnado con NEAE parten da súa inclusión na aula, 

da non discriminación e da igualdade afectiva.  

Para favorecer o cumprimento destes principios, o Departamento de Lingua galega e Literatura 

adoptará as medidas que faciliten a integración e a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade. 

Entre estas medidas cabe salientar : 

 Establecer accións para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, 

tales coma a adaptación dos instrumentos de avaliación, a adaptación dos tempos das probas, 

explicar e marcar claramente as tarefas das probas, comprobar que se entenden as 

instrucións. 

 Buscar a  localización máis adecuada na aula ás necesidades concretas do alumnado.  

 Potenciar actividades voluntarias e de afondamento para alumnado con intereses ou 

capacidades altas. 

 Atender da forma máis individualizada posible o alumnado procedente doutros países cun 

nivel baixo de comprensión do idioma ou cun baixo nivel académico, así coma o alumnado 

con rimos de aprendizaxe diferentes e con características sensoriais que dificulten a 

aprendizaxe. 

 Fomentar as tarefas en grupo. 

 Utilizar recursos complementarios de reforzo e ampliación orientados ás necesidades 

individuais do alumnado. 
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 De ser necesario, elaborar adaptacións curriculares en colaboración co Departamento de 

Orientación e levaranse a cabo as medidas recollidas na mesma. 

O alumnado con NEAE figura recollido no Plan de Atención á Diversidade do Departamento 

de Orientación. 

7.17. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Desde a materia de Lingua e Literatura atenderemos, como non podería ser doutra maneira, ao 

tratamento das distintas categorías dos temas transversais: a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica. 

De forma máis concreta, fomentarase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, 

física, racial ou social.  

Do mesmo xeito, promoveremos a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como os valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

Nas clases de Lingua Galega fomentarase o respecto pola diferenza e evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas, así como os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

7.18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Lingua Galega e Literatura ten como 

un dos seus principais obxectivos a formación humana do alumnado e a promoción dos valores 

de igualdade, o respecto á diversidade e a non violencia, entendendo o Instituto como un marco 

de convivencia positiva. 

Partindo do Plan de Convivencia, perseguimos acadar os seguintes obxectivos fundamentais: 

 A convivencia democrática e a resolución pacífica de conflitos. 

 O respecto pola liberdade de conciencia, a intimidade e a dignidade de todos os membros 

da comunidade educativa. 

 O respecto e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, física, 

racial ou social.  

 O respecto polas diferencias na orientación sexual ou na identidade de xénero. 

 Coeducación e rexeitamento de calquera manifestación de discriminación e/ou violencia 

contra as mulleres. 

 Adquirir actitudes de empatía, colaboración e axuda cara aos demais. 
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 Alimentación e hábitos de vida saudables. 

7.19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Para cumprir os obxectivos que se fixan no Decreto 133/2007 sobre o fomento da lectura, en 

cada curso de ESO o alumnado deberá ler un mínimo de unha obra por avaliación, tal como 

figura na programación de cada nivel. Durante o proceso de lectura da obra, o profesorado 

resolverá as posibles dúbidas que esta puidera suscitar. 

Dado que o fomento da lectura é un dos principais obxectivos fixados, valorarase, ademais, as 

lecturas que se realicen de forma voluntaria.  

No Pan Lingüístico do Centro establécese a actividade “ A hora de ler” para todos os niveis da 

ESO, que consiste na lectura individual e libre durante o tempo e as horas indicadas pola 

profesora responsable da biblioteca do centro. O departamento colabora nesta actividade en 

todos os cursos de ESO coa finalidade propiciar o hábito lector do alumnado. 

O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa biblioteca 

do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a participación 

en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta colaboración resulta 

especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento son integrantes do 

equipo da biblioteca.  

Na selección de obras de lectura para este nivel tívose en conta que fosen adecuadas ao seu 

nivel de comprensión lectora, así coma aos seus gustos e intereses, co fin de que non se 

identifique a lectura coma unha obriga e imposición máis da actividade académica.  

Este criterio de selección non supón esquecer a calidade literaria das obras, o enriquecemento 

persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 

fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  

As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 

características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 

de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 

información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove estratexias 

para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  

As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 

son: 

 Lectura en voz alta de fragmentos do libro co fin espertar o interese por ler a obra completa. 

 Actividades de escritura creativa: cambiar o final da obra, dar unha nova versión dun relato 

ou un capítulo da obra, deseñar un novo personaxe, escribir unha carta ao autor ou autora… 

 Busca de información sobre obras, autores etc. 

 Organización de coloquios sobre a obra ou a súa temática. 
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 Realización de faladoiros sobre as lecturas en formato podcats. 

 Realización de videocríticas sobre as lecturas. 

 Lectura dramatizada de diálogos teatrais ou de diálogos entre diferentes personaxes da obra 

de lectura. 

 Creación individual ou colectiva dun poema. 

 Realización de faladoiros sobre as lecturas en formato podcats. 

 Realización de videocríticas sobre as lecturas. 

As lecturas recomendadas para 4º ESO son: 

Alonso, Fran: Poetízate 

Calo Fontán, Teresa: Marta ante o espello 

Castelao, Daniel: Cousas 

Castro, francisco: Un bosque cheo de sombras 

Fernández Paz, Agustín: Corredores de sombra; O único que queda é o amor  

Sende, Sechu: Made in Galiza 

7.20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO CENTRO 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura considera fundamental favorecer o uso e 

aprendizaxe do galego de xeito que impulse a súa normalización. 

O  nivel de competencia do noso alumnado na lingua galega é inferior ao acadado en  castelán, 

especialmente na competencia oral, de maneira que o sistema educativo non está ao mandado 

legal de formar cidadáns cunha competencia semellante  nos dous idiomas. 

Neste sentido apuntamos as seguintes contribucións: 

 Planificación de actividades que melloren a competencia lingüística do alumnado, que 

contribúan á normalización e ao fomento do uso do galego e á superación dos prexuízos 

lingüísticos. 

 Colaboración estreita e posta en valor das actividades do ENDL. 

 Colaboración con outros departamentos didácticos para fomento do uso normal da lingua 

galega. 

7.21. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC DO CENTRO 

En virtude do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Departamento de Lingua Galega 

e Literatura promoverá a aplicación da educación dixital co fin de impulsar novos métodos de 

ensinanza- aprendizaxe. 

Contribuirase a este proxecto coas accións que a seguir indican: 
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‐ Creación e actualización da aula virtual. 

 Promoción dos medios audiovisuais e das TICs como ferramenta complementaria de 

aprendizaxe e de apoio ás explicacións realizadas na aula, ás exposicións orais que realice 

o alumnado, busca de información, composición de textos, realización de traballos de 

investigación, gravacións... Informarase ao alumnado das páxinas web nas que poden 

encontrar información sobre temas relacionados con distintos aspectos da materia 

(gramática, sociolingüística, literatura, autores, temas transversais que aparecen nos textos-

modelo de cada unidade, prensa...) 

 Utilización dos procesadores de textos: para a presentación correcta dos traballos escritos 

en ordenador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñado, paxinación, etc. 

 Utilización dos medios audiovisuais para a proxección de imaxes, fotografías, películas, 

reportaxes, documentais, entrevistas a persoeiros destacados, reprodución de gravacións 

musicais… 

 Utilización dos programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alum-

nado. 

 Uso de dicionarios en rede. 

 Uso de internet como medio de acceso a bibliotecas e aulas virtuais, visitas a páxinas web 

de interese, lectura da prensa, artigos de opinión, entrevistas… 

 Utilización do correo electrónico como forma de comunicación e de entrega traballos escri-

tos de diferente índole. 

 No centro contamos con un ordenador en cada aula, con conexión a Internet, ademais de 

aulas de informática e do equipamento que supón o proxecto Abalar da Consellería de Edu-

cación  nos cursos de 1º y 2º de ESO.  

7.22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Debido á situación sanitaria actual,e seguindo as instrucións do protocolo de adaptación ao 

contexto COVID-19, non resulta posible realizar unha proposta concreta das actividades que se 

realizarán este curso. Planificaranse de xeito progresivo aquelas que poidan desenvolverse na 

aula ou de xeito telemático. 

7.23. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA A POSIBILIDADE 

DUN ENSINO NON PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL  

1. Estándares e competencias.  

Serán os mesmos cós da programación presencial.  

2. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Procedementos: 
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 Revisión do uso e entrada á  aula virtual.  

 Realización de tarefas indicadas a través da aula virtual.  

 Contestación aos cuestionarios 

Instrumentos:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas e actividades propos-

tas.  

 Regularidade na entrega das tarefas, participación na comunicación a distancia e segui-

mento regular da aula virtual.  

 Rexistro cuantitativo dos resultados das diferentes probas escritas ou orais realizadas na 

plataforma.  

3. Metodoloxía e actividades.  

Empregaranse os seguintes medios: 

 Videoconferencias, se os medios técnicos o permiten.  

 Aula virtual como medio para compartir contidos e propostas de traballo.  

 A través do correo electrónico do Centro pódense realizar consultas personalizadas.  

 Uso de Jam, Drive, Youtube  e outras apps de Google relacionadas co correo do alumnado   

e do profesorado.  

Procurarase unha aprendizaxe activa, guiada a través das indicacións da profesora, e con 

posibilidade de consulta a través da plataforma ou da páxina do Centro. Tamén se procurará 

unha incorporación gradual dos contidos coa finalidade de establecer un ritmo que permita ao 

alumno facer un horario diario.  

4.  Materiais e recursos. 

 Recomendación de lecturas que axuden a afianzar o coñecemento da lingua e da literatura.  

 Material teórico e práctico do libro de texto e tamén da aula virtual, con exercicios, cues-

tionarios e escolmas.  

 Material elaborado pola profesora ou compartido por outros profesores do Centro.  

 Contidos en rede 

5. Criterios de cualificación 

Os criterios de avaliación e cualificación serán revisados no momento de producirse esta 

situación, atendendo ás instrucións da Consellería de Educación. 

6. Actividades de recuperación 

Para o alumnado que non acade unha avaliación positiva mediante o cálculo da nota das tres 

avaliacións, deseñaranse unha serie de tarefas enfocadas especialmente á súa recuperación  ou 
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unha proba final escrita que será realizada de forma telemática se o ensino sigue sendo o non 

presencial a final de curso, se pode ser presencial, así se fará a proba. 

7.  Avaliación final 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba 
extraordinaria segundo os criterios  establecidos na Progarmación Didáctica e que recolla os 
contidos da materia.  
Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 
mecanismo de recuperación da materia de forma telemática.  

8. Alumnado con materia pendente.  

Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente. 

Na modalidade ENSINO SEMIPRESENCIAL as ferramentas de traballo coas que 

contaremos son coincidentes á modalidade en liña. 

Nos períodos de presencialidade empregarase, ademais dos procedementos e instrumentos 

indicados, os exercicios realizados oralmente, as correccións feitas na aula, o seguimento e 

aproveitamento na clase e o rexistro cuantitativo das probas feitas na clase. 

Manteranse os criterios de avaliación e de cualificación e, sempre que a situación o permita, 

procurarase que a realización das probas de avaliación sexan realizadas de forma presencial. 

7.24. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Tal e como está prescrito, a Programación Didáctica é revisada e aprobada polos membros do 

Departamento no mes de setembro. 

O profesorado responsable de impartir esta materia informará ao seu alumnado ao principio de 

curso dos principais elementos da programación, así como  dos obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación. Tamén se explicarán cales son os procedementos e instrumentos de avaliación 

que se van a empregar así e o sistema de cualificación que se seguirá durante o curso.



8. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 1º BACH 

219 

8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 1º CURSO DE BACHARELATO 

8.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe por competencias 

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 

informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman 

esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e 

a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e aplícanse á 

aprendizaxe doutros coñecementos.  

Este tipo de actividades traballarase en todos os cursos xa que esta competencia é a base das 

nosas materias e ademais é imprescindible para poder acadar as outras competencias básicas. 

O único que varía dun curso a outro é a tipoloxía dos textos cos que se traballa.  

En todas as unidades se desenvolven os bloques: “escoitar, falar, ler e escribir” que teñen como 

finalidade mellorar a comprensión e expresión oral e escrita polo que a interpretación e a 

creación de textos será unha práctica habitual na materia.  

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e 

dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 

resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente e por escrito con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 
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competencia, xa que a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa 

relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 

destacamos os seguintes:  

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a busca e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa utilización na produción de textos orais e escritos. 

A busca e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou a 

utilización de Internet. O emprego guiado destas buscas constituirá un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital. O currículo inclúe, ademais, o uso de soportes 

electrónicos na composición de textos, un dos contidos básicos desta materia. O coñecemento 

dos sistemas e modo de operar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu 

uso debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas 

finalidades.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA)  

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo 

e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica.  

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para seguir 

adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e 

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área 
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de Lingua galega e Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua 

galega pode ser, pois, a pedra angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas 

necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.  

Todas as actividades que se fan ao longo do curso van encamiñadas a que o alumnado acade 

esta competencia. Un alumno/a que teña a competencia lingüística ten maior capacidade para 

aprender calquera contido que se lle presente, o mesmo aquel/a que teña habilidades para atopar 

con facilidade informacións en diferentes fontes (tratamento da información e competencia 

dixital), ou o/a que saiba escoitar aos demais e saque proveito das intervencións dos outros e 

sexa capaz de expoñer as súas ideas de forma razoada (competencia social e cidadá),...  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia comunicativa, 

contribúe decisivamente a desenvolver as competencias sociais e cívicas, entendida como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre as persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas 

as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de 

representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, 

co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da clase de Lingua 

Galega facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas 

actividades da comunidade, axudándolle a que teña unha visión crítica da realidade e adquira 

os coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos 

civís.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 
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 Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 

distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha constitución. 

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a relacionarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e alumnas e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos 

académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os 

alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Adquirir un uso correcto da lingua supón tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual.  

Os descritores prioritarios son: 

 Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión culturais supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do 

ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, 
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valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre todo, 

ser capaz de gozar da lectura.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

8.2. BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN DA MATERIA 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar 

que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

 O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua, e este 

é obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes 

orais. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego 

teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en 

contextos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente 

determinará a atención que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o 

alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

 O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a 

produción escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade 

e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio 

pensamento crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de 

estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida 

e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por 

pracer. Igualmente, a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de 

texto, adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a 

escrita final. 

 O bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 
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lingüísticos como fin en si mesmo. 

 O bloque 4, "Lingua e sociedade", céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos 

os individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 

pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

 O bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 

continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura 

galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e 

recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a 

partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo 

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece 

no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias 

clave.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

8.3. OBXECTIVOS CURRICULARES DE BACHARELATO 

O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais 

e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 

alumnado para acceder á educación superior. 

Esta etapa contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
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violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 

con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.



8. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 1º BACHARELATO 

226 

8.4. PROGRAMACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN COS CORRESPONDENTES 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN 

  

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAV 3ªAv 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 b 
 d 
 e 

 B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 

 B1.1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de discursos 
orais e audiovisuais. 

 LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as 
secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 CLL 
 

X X X 

 LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 b 
 d 
 e 

 B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 

 B1.2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados (conferencias, 
clases, charlas, presentacións e 
videoconferencias). 

 LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas 
concretas relativas á comprensión de textos orais. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes 
dunha presentación, charla ou conferencia. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

 CAA X X X 

 LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas 
coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da 
exposición oral. 

 CAA X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAV 3ªAv 

 b 
 d 
 e 
 h 

 B1.3. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series 
e películas). 

 B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais dos 
medios de comunicación (entrevistas, 
documentais, series e películas). 

 LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

X X X 

 LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación 
social. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.  CCL 
 CAA 
 CSC 

X X X 

 a 
 b 
 e 
 m 

 B1.4. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

 B1.4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao 
texto.. 

 LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 

 CCL 
 

X X X 

 LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas. 

 CSC X X X 

 LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

 CSC 
 CCL 
 CSIEE 

X X X 

 d 
 e 
 g 
 i 
 m 

 B1.5. Produción (planificación e 
execución de textos orais 
relacionados con algún contido do 
currículo ou tema de actualidade) 
adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa axuda 
das TIC, así como de elementos 

 B1.5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 
non verbais e con control das 

 LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

 CAA 
 CCL 

X X X 

 LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 

 CAA 
 CSIEE 

X X X 

 LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 

 CCL 
 

X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAV 3ªAv 

non verbais e con control das 
emocións ao falar en público. 

emocións ao falar en público.  LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 

 CAA 
 CD 
 CCL 

X X X 

 e 
 g 
 i 
 l 

 B1.6. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

 B1.6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

 LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

 CCL X X X 

 LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

 CCL X X X 

 LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos 
expositivos. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema 
e o xénero textual. 

 CSC 
 CSIEE 

 

X X X 

 e 
 h 
 

 B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

 CCL 
 

X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAV 3ªAv 

 LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

 CCL X X X 

 LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

 CCL X X X 

 a 
 b 
 e 
 m 

 B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates nos que 
se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

 B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e 
convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 a 
 b 
 e 
 m 

 B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre temas de 
interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 

 B1.9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

 LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 

 CAA 
 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 b 
 d 
 e 

 B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión 
oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas 
das dificultades expresivas. 

2. B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 

 LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 

 CCL 
 CAA 
 

X X X 

 LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 

 CAA 
 CSEIEE 

X X X 

 b 
 e 

 B1.11. Participación nas 
producións orais cunha fonética e 
prosodia correcta, valoración 

 B1.11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, valorar 
esta pronuncia e amosar unha 

 LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción oral allea e produce discursos orais 
que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

 CCL 
 CAA 

X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAV 3ªAv 

 desta pronuncia e actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

actitude crítica ante os prexuízos que 
se poidan asociar a ela. 

 LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

 CAA 
 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu contexto. 

 CAA 
 CCL 
 CSC 

X X X 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 b 
 f 
 h 
 

 B2.1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 
integridade. 

 B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 

 LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das ideas do texto. 

 CCL X X X 

 LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para 
facilitar a comprensión e complementar a información do texto. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

X X X 

 b 
 h 

 B2.2. Planificación e produción de 
textos adecuados, coherentes e 
ben cohesionados; axustados ás 
normas gramaticais e ben 
presentados. 

 B2.2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 

 LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 

 CCL X X X 

 LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 

 CCL X X X 

 LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación 
comunicativa das súas producións. 

 CCL 
 CSC 

X X X 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAV 3ªAv 

 LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística.  CCL X X X 

 LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

 CCL X X X 

 b 
 d 
 e 
 h 

 B2.3. Comprensión, produción e 
síntese de textos expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias). 

 

 B2.3. Comprender, producir e 
sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos de tema 
especializado do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 

 LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de 
materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos 
argumentativos e expositivos (ensaios). 

 CCL 
 CD 
 CAA 

X X X 

 LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

 CCL X X X 

 LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias 
de textos de carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito 
educativo. 

 CCL X X X 

 LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos 
expositivos e argumentativos de tema especializado e valóraos en 
función da intención comunicativa do/da autor/a, do tema e do xénero 
textual. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical. 

 CCL X X X 

 LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

 CCL X X X 

 b 
 c 
 d 
 h 

 B2.4. Comprensión, produción e 
valoración de textos procedentes 
dos medios de comunicación 
social tanto os publicitarios como 
os periodísticos de carácter 

 B2.4. Comprender, producir e valorar 
de forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 

 LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos anuncios. 

 CCL 
 CSC 

X X X 
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informativo e de opinión.  LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos publicitarios. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 b 
 f 
 h 

 B2.5. Análise dos textos 
descritivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e 
de contido, e características 
lingüísticas. 

 

 B2.5. Caracterizar, identificar e 
producir textos descritivos 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

 LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
descritivos e produce outros textos similares. 

 CCL 
 

X X X 

 b 
 f 
 h 

 B2.6. Análise dos textos 
expositivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e 
de contido, e características 
lingüísticas. 

 B2.6. Caracterizar, identificar e 
producir textos expositivos 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

 LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos 
textos expositivos. 

 CCL X X X 

 b 
 f 
 h 

 B2.7. Análise dos textos 
narrativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e 
de contido, e características 
lingüísticas. 

 B2.7. Caracterizar, identificar e 
producir textos narrativos 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

 LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos narrativos. 

 CCL X X X 

 b 
 f 
 h 

 B2.8. Análise dos textos 
argumentativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e 
de contido, e características 
lingüísticas. 

 B2.8. Caracterizar, identificar e 
producir textos argumentativos 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

 LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos argumentativos. 

 CCL X X X 

 b 
 f 
 h 

 B2.9. Análise dos textos 
dialogados: intención 
comunicativa, estrutura formal e 
de contido, e características 
lingüísticas. 

 B2.9. Caracterizar, identificar, analizar 
e producir textos dialogados 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

 LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos dialogados. 

 CCL X X X 
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 b 
 e 
 f 
 h 

 B2.10. Busca e selección de 
información procedente de fontes 
bibliográficas ou dixitais e 
posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que 
ofrecen as TIC. 

 B2.10. Planificar, producir e revisar 
textos de investigación a partir da 
información obtida en fontes impresas 
e dixitais e con axuda dos recursos 
que ofrecen as TIC. 

 LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a 
información relevante mediante fichas-resumo. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

X X X 

 LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e 
revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais. 

 CCL 
 CD 

X X X 

 LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos 
escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 
a pé de páxina, bibliografía. 

 CCL 
 CD 

X X X 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 e  B3.1. Coñecemento e reflexión 
sobre os principais conceptos de 
Lingüística Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico e 
disciplinas lingüísticas. 

 B3.1. Verificar o coñecemento formal e 
a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 

 LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á linguaxe. 

 CCL X X X 

 LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas. 

 CCL X X X 

 a 
 b 
 e 

 B3.2. Coñecemento dos 
diferentes rexistros lingüísticos e 
dos factores que inciden no uso 
da lingua en distintos ámbitos e 
valoración da importancia de 
utilizar o rexistro adecuado en 
relación coa situación 
comunicativa. 

 B3.2. Recoñecer e utilizar os 
diferentes rexistros lingüísticos en 
función dos ámbitos sociais valorando 
a importancia de usar o rexistro 
axeitado a cada momento. 

 LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e 
escritos en función da intención comunicativa. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e 
escritas. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 a 
 b 
 c 

 B3.3. Produción de textos escritos 
ou orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, 

 B3.3. Producir textos escritos ou orais 
de diferentes xéneros mostrando un 
correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, 

 LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 
 CSIEE 
 CAA 

X X X 
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 e presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

coherencia, cohesión e corrección. 

 e  B3.4. Caracterización 
morfolóxica, semántica e 
sintáctica do substantivo e do 
adxectivo. 

 B3.4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías 
gramaticais substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

 LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do 
adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, coa 
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 e  B3.5. Coñecemento, tipoloxía e 
caracterización dos 
determinantes (artigo, 
demostrativo, posesivo, 
interrogativos, exclamativos, 
cuantificadores e identificadores). 

 B3.5. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría 
gramatical dos determinantes, 
explicando os seus usos e valores nos 
textos. 

 LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 e  B3.6. Recoñecemento, descrición 
e uso da categoría verbal e das 
perífrases verbais. 

 B3.6. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría 
gramatical do verbo e as perífrases 
verbais e explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

 LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das 
perífrases e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e 
a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 
 CAA 

 X X 

 e  B3.7. Recoñecemento, 
observación, uso e explicación 
dos conectores textuais. 

 B3.7. Recoñecer en textos de diversa 
índole e usar nas producións propias 
orais e escritas os diferentes 
conectores textuais. 

 LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que 
lle proporcionan cohesión a un texto. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 e  B3.8. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía do 
adverbio e das locucións 
adverbiais. 

 B3.8. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría 
gramatical do adverbio e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 

 LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das 
locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 
 CAA 

  X 

 e  B3.9. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía dos 

 B3.9. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría 

 LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 

 CCL 
 CAA 

 X X 
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pronomes. gramatical dos pronomes e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 

textual, así como con outros compoñentes. 

 b 
 e 
 h 

 B3.10. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 B3.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais 
e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

X X X 

 b 
 e 

 B3.11. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos 
sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.11. Reflexionar sobre o sistema e 
as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e 
transformación de textos, enunciados 
e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

 LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das outras. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 p  B4.1. Funcións sociais da lingua.  B4.1. Distinguir as funcións sociais da 
lingua e determinar a situación do 
galego respecto a elas. 

 LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a 
situación do galego respecto a elas. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 p  B4.2. Diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na Península 
Ibérica. 

 B4.2. Describir a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica, determinar o papel 

 LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e 
na Península Ibérica. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

X X X 
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 B4.3. A lusofonía. 
 B4.4. Multilingüismo e 

plurilingüismo. Lingua minoritaria 
e lingua minorizada. Conflito 
lingüístico e diglosia. 
Ecolingüismo. 

da lusofonía, distinguir conceptos 
básicos de contacto de linguas e 
describir os fundamentos do 
ecolingüismo. 

 LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no 
século XXI e a súa importancia cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

X X X 

 LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

X X X 

 p  B4.5. Historia da lingua: do latín 
ao galego; situación lingüística da 
Península antes da romanización; 
substrato e o estrato latino 
(principais evolucións fonéticas 
do latín ao galego). A 
Romanización e o nacemento das 
linguas romances; o superestrato. 

 B4.3. Describir a historia da lingua do 
latín ao galego e distinguir os 
elementos constitutivos deste. 

 LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas 
romances. 

 CCL X X X 

 LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos 
do galego ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato). 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 p  B4.6. Cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e as 
familias léxicas irregulares. 

 B4.4. Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais 
e citar exemplos, así como distinguir 
as familias léxicas irregulares e 
utilizalas correctamente. 

 LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún exemplo. 

 CCL X X X 

 LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente. 

 CCL X X X 

 p  B4.7. Historia da lingua: o galego 
antigo (Idade Media), emerxencia 
e declive, características 
lingüísticas, contexto histórico e 
cultural, e situación 
sociolingüística. 

 B4.5. Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo, o seu 
contexto e identificalo en textos. 

 LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 

 CCL 
 

X X X 

 LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo 
así como a súa situación sociolingüística. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e 
literarios. 

 CCL X X X 
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 p  B4.8. Historia da lingua: galego 
medio; dialectalización da lingua 
(séculos XVI, XVII e XVIII); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 
características lingüísticas. 

 B4.6. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 
describir o seu contexto e identificalo 
en textos. 

 LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e 
identifícao en textos. 

 CCL  X X 

 LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación sociolingüística. 

 CCL 
 CSC 

 X X 

 LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior do galego. 

 CCL 
 CSC 

 X X 

 LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e 
literarios. 

 CCL  X X 

 p  B4.9. Historia da lingua: galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916); contexto histórico e 
cultural; situación sociolingüística 
e características lingüísticas. 

 B4.7. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916), describir o seu contexto e 
identificalo en textos, elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen textos 
anteriores a 1916. 

 LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século XIX ata 1916). 

 CCL   X 

 LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación 
sociolingüística. 

 CCL 
 CSC 

  X 

 LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento 
posterior da lingua. 

 CCL 
 CSC 

  X 

 LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) 
en documentos non literarios e literarios. 

 CCL   X 

 LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan textos anteriores a 1916. 

 CCL X X X 

Bloque 5. A literatura. 
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 e 
 n 

 B5.1. Definición dos conceptos 
"literatura" e "texto literario", 
caracterización dos diferentes 
xéneros e análise dos seus 
principais recursos formais e 
descrición da cronoloxía xeral da 
historia da literatura galega. 

 B5.1. Definir "literatura" e "texto 
literario", caracterizar os diferentes 
xéneros e analizar os seus principais 
recursos formais e describir a 
cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

 LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os seus principais recursos formais e 
describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

 CCL X X X 

 LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos 
a partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios. 

 CCL X X X 

 LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da 
historia da literatura galega. 

 CCL X X X 

 e 
 n 

 B5.2. Definición de "literatura 
galega de tradición oral" e as súas 
principais concrecións xenéricas, 
relación histórica da súa 
vitalidade e mais das principais 
manifestacións e compilacións 
realizadas nos diferentes 
períodos históricos ata a 
actualidade. 

 B5.2. Definir "literatura galega de 
tradición oral" e as súas principais 
concrecións xenéricas, historiar a súa 
vitalidade e mais as principais 
manifestacións e compilacións nos 
diferentes períodos históricos ata a 
actualidade. 

 LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas 
principais concrecións xenéricas, concreta a historia da súa 
vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións nos 
diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

 CCL X X X 

 LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura 
galega de tradición oral e identifica os seus principais trazos formais, 
estruturais e temáticos. 

 CCL X X X 

 e 
 n 

 B5.3. A literatura medieval: 
contextualización sociohistórica e 
sociolingüística das súas orixes, 
definición das características 
principais e análise da lírica 
profana (cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval. 

 B5.3. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente 
as súas orixes, definir as 
características principais e analizar a 
lírica profana (cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval. 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, 
define as características principais e analiza a lírica profana (cantiga 
de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval. 

 CCL X X X 

 e 
 d 
 n 

 B5.4. Lectura de textos 
significativos da literatura 
medieval, identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación destas co 

 B5.4. Ler textos significativos da 
literatura medieval, identificar as súas 
características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 

 LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura 
medieval, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL X X X 
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contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

o xénero ao que pertencen. 

 e 
 n 

 B5.5. A literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualización sociohistórica e 
sociolingüística da produción 
desta etapa, e descrición e 
análise das obras e os/as 
autores/as principais. 

 B5.5. Identificar, analizar e describir a 
literatura do galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente 
a produción desta etapa, e describir e 
analizar as obras e os/as autores/as 
principais. 

 LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e analiza 
as obras e os/as autores/as principais. 

 CCL  X X 

 e 
 d 
 n 

 B5.6. Lectura de textos 
significativos da literatura do 
galego medio, identificación das 
súas características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

 B5.6. Ler textos significativos da 
literatura do galego medio, identificar 
as súas características temáticas e 
formais e poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

 LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
galego medio, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL  X X 

 e 
 n 

 B5.7. A literatura do 
Rexurdimento: contextualización 
sociohistórica e sociolingüística 
da produción do Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento pleno ata 1916 
e descrición e análise das obras e 
os/as autores/as principais deste 
período. 

 B5.7. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento 
pleno ata 1916 e describir e analizar 
as obras e os/as autores/as principais 
deste período. 

 LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e 
analiza as obras e os/as autores/as principais deste período. 

 CCL  X X 

 e 
 d 
 n 

 B5.8. Lectura de textos 
significativos dos/das principais 
autores/as do Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os 
comezos do século XX ata 1916, 
identificación das súas 

 B5.8. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 
1916, identificando as súas 
características temáticas e formais e 

 LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento 
pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL  X X 
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características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que pertencen. 
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8.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán o medio para avaliar os estándares de aprendizaxe. Os 

mínimos que se deben alcanzar indicaranse a partir dos seguintes instrumentos de avaliación: o 

rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación, as rúbricas de valoración das 

tarefas e traballos solicitados, as rúbricas da demostración da lectura, comprensión e 

aproveitamento das obras de lectura e as rúbricas de valoración da lingua oral. Con todo, terase 

en conta as características e a evolución de cada alumno/a ao longo do curso.  

Para avaliar os estándares, o alumnado deberá cumprir, como mínimo, o 50% do indicado en 

cada un deles. Nas diferentes probas escritas e nas actividades que se soliciten terá que 

demostrar, polo menos, unha comprensión parcial e o cumprimento da maior parte dos 

requirimentos que implique a actividade.  

Na seguinte táboa indícase os mínimos esixidos e grao mínimo de consecución de cada 

estándar de aprendizaxe avaliable orientados ao logro dunha avaliación positiva: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Grao mínimo de 
consecución* PA* IA* 

 Comprende e interpreta a intención comunicativa, a idea principal e as 
ideas secundarias de todo tipo de textos orais en calquera rexistro, nivel 
ou variedade de lingua e elabora resumos e esquemas respectando a 
coherencia e a corrección gramatical. 

B 
P1 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Produce distintos tipos de textos orais e realiza intervencións 
planificadas e/ou espontáneas, adecuadas ao contexto, respectando as 
regras de interacción, cinxíndose ao tema e empregando expresións 
propias do galego, dun xeito cada vez máis rico e variado no uso do 
léxico e con coherencia e corrección gramatical (colocando ben os 
pronomes átonos). 

B 
P1 
P3 
P4 

I2 
I3 
I4 

 Identifica os xéneros informativos e de opinión dos medios de 
comunicación social e é quen de realizar intervencións planificadas e/ou 
espontáneas, para responder a cuestións relativas a esta tipoloxía textual. 

B 
P1 
P3 

 
I2 
I3 
 

 Coñece e aprecia as normas de cortesía (escoita activa, interese e 
respecto), así como os aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e xeralmente é quen de poñelos en práctica nas súas 
intervencións planificadas e/ou espontáneas. 

B 
P1 
P4 

I2 
I4 

 Recoñece e aprecia os erros na expresión, así como as interferencias 
lingüísticas e desviacións da norma e é quen de corrixirse. 

B P1 
I2 
I4 

 Coñece os prexuízos nos usos das variedades do galego e é quen de 
rexeitalos e respecta a variante dialectal da súa contorna.  A 

P1 
P2 

I1 
I2 
I4 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Grao mínimo de 
consecución* PA* IA* 

 Intervén en coloquios e debates e é quen de argumentar, respectando as 
quendas e a opinión dos/as compañeiros/as  B 

P1 
P4 

I2 
I4 

 Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e 
como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a 
través da identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes 
contextos. 

A P1 
I2 
I4 

 Utiliza a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes 
contextos comunicativos, participando en galego nas diversas situacións 
comunicativas, individual ou colectivamente. 

A 
P1 
P4 

I2 
I4 

 Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B P1 
I2 
I4 

 Organiza o seu traballo arredor da súa produción escrita e é quen de 
planificalo e revisalo, respectando as indicacións dadas para a súa 
realización, ademais das propiedades textuais e a corrección gramatical. 

B 
P1 
P3 

I2 
I3 

 Comprende e interpreta textos escritos expositivos e argumentativos, 
identifica neles o tema, as ideas principais e as ideas secundarias, 
distingue a súa estrutura e os núcleos de contido de cada parte e sintetiza 
o seu contido en resumos e esquema de ideas. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Produce textos escritos expositivos e argumentativos con adecuación, 
cohesión, coherencia e corrección gramatical.  B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Comprende, interpreta e sintetiza textos xornalísticos e publicitarios e é 
quen de elaborar comentarios críticos arredor dos mesmos, 
diferenciando a información da opinión e da persuasión e rexeitando 
ideas e usos discriminatorios. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Comprende interpreta e sintetiza os textos escritos narrativos, descritivos 
e dialogados e é quen de producir outros semellantes con adecuación, 
cohesión, coherencia e corrección gramatical. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Produce textos escritos nos distintos rexistros de xeito claro e ordenado, 
adecuados ao contexto, con cohesión, coherencia e corrección 
gramatical. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Identifica e explica os usos e valores básicos de todas as clases de 
palabras e é quen reflexionar sobre o seu funcionamento a través dos 
exercicios propostos; así como utilizalos nas súas producións textuais 
por oral e por escrito respectando as propiedades textuais e a corrección 
gramatical. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Grao mínimo de 
consecución* PA* IA* 

 Coñece e analiza a estrutura morfolóxica das palabras, identificando os 
seus constituíntes e o valor dos mesmos.  B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Clasifica as palabras segundo a súa estrutura. 
B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Identifica, explica e analiza as funcións oracionais e as unidades que as 
desempeñan.  B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e explica as diferentes relacións semánticas. 
A 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece o vocabulario dos campos léxicos traballados durante o curso e 
incorporalo correctamente ás producións orais e escritas propias.  B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Recoñecer cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais, 
diferenciando tamén as familias léxicas regulares das irregulares.  B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece a lusofonía e analiza a situación do galego no mundo lusófono. 
B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e analiza os conceptos de multilingüismo, plurilinguismo, lingua 
minoritaria, lingua minorizada, lingua hexemónica, conflito lingüístico, 
diglosia, substitución lingüística e normalización lingüística e é quen de 
aplicalos e/ou recoñecelos criticamente nunha situación real. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece as funcións sociais da lingua e analiza de xeito crítico a situación 
do galego a respecto das mesmas.  B 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e valora a diversidade lingüística e é quen de analizar a situación 
da Península Ibérica, de Europa e do mundo.  C 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e explica as orixes da lingua galega (substrato, estrato e 
superestrato). A 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e explica a situación no galego antigo, e é quen de valorar o 
esplendor da lingua na Idade Media a través dos seus documentos 
literarios e non literarios. 

A 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e explica a situación no galego medio, e é quen de analizar 
criticamente as causas e as consecuencias (minorización, castelanización 
e xurdimento dos prexuízos lingüísticos) da súa decadencia nos séculos 
XVI, XVII e XVIII a través do coñecemento de feitos históricos 
relevantes e servíndose de documentos literarios e non literarios da 
época. 

A 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
Grao mínimo de 
consecución* PA* IA* 

 Coñece e explica a situación no galego moderno, e é quen de analizar 
criticamente o contexto do século XIX (xurdimento do Galeguismo e 
Rexurdimento literario) e a situación social da lingua servíndose de 
documentos literarios e non literarios da época. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece a literatura galega de tradición oral é quen de comentar textos da 
tradición oral. C 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e explica as etapas, da literatura galega desde a Idade Media a 
1916.  A 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Coñece e explica os autores/as, as obras e xéneros máis representativos 
desde a Idade Media ata 1916.  A 

P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Le de forma comprensiva e analiza correctamente textos das distintas 
épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
Identifica o xénero e subxénero ao que pertence un texto literario, os seus 
elementos estruturais básicos e a temática. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
I3 

 Le e comprende unha obra literaria cada avaliación, expresando 
oralmente ou por escrito, as cuestións que sobre ela se formulen con 
adecuación, corrección e coherencia. 

A P5 I5 

 Consulta fontes de información diversas para mellorar a súa 
comprensión e obter información de cara ás súas propias producións e 
sérvese das TIC para as súas presentacións. 

C 
P2 
P3 
P4 

I2 
I4 

 Desenvolve un tema do currículo e é quen de expoñelo empregando un 
léxico preciso e evitando o uso de coloquialismos. 

B P2 I1 

 Participa, con progresiva autonomía, en traballos de investigación e/ou 
proxectos (Traballo de Historia da Lingua e producións artístico-
literarias) e é quen de desenvolver a súa competencia plurilingüe e 
integrar outras manifestacións artísticas nas súas producións textuais 

C P3 I2 

 Elabora traballos de investigación arredor da situación social do galego 
antes de 1916 e analizar criticamente os condicionantes históricos que o 
levaron a situación de lingua minorizada en que sobrevive hoxe. 

C 
P2 
P4 

I2 

Códigos e abreviaturas empregadas: 

* Grao mínimo de consecución do estándar:  
A Acádase na súa totalidade por tratarse de competencias e/ou de contidos non graduables ou  

fundamentais para acadar os obxectivos deste nivel.  
B Acádase case sempre ou cométense erros moi pouco relevantes. 
C Acádase habitualmente ou cométense erros pouco relevantes para o nivel. 
D Acádase ocasionalmente ou cométense erros bastante relevantes.  
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*PA: Procedementos de avaliación: 
Procedemento 1 (P1): observación directa na aula.  
Procedemento 2 (P2): probas escritas. 
Procedemento 3 (P3): realización das tarefas e traballos solicitados. 
Procedemento 4 (P4): participación en actividades orais espontáneas e exposicións orais planificadas. 
Procedemento 5 (P5): probas de lectura sobre unha obra completa. 

*IA: instrumentos de avaliación: 
Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas ou orais. 
Instrumento 2 (I2):  valoración e rexistro da actitude de cara á materia, a participación e o traballo persoal: 
tarefas, traballos de investigación solicitados. 
Instrumento 3 (I3): rúbrica para valorar o traballo realizado no caderno. 
Instrumento 4 (I4): rúbrica para valorar o uso oral da lingua.  
Instrumento 5 (I5): valoración e rexistro cuantitativo da comprensión lectora e a expresión (oral ou escrita) sobre  
a obra de lectura. 

8.6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo que 

se empregará unha metodoloxía que pretenda acadar seguinte obxectivos fundamentais: a 

consecución dos obxectivos curriculares da materia, as competencias clave e o 

desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas. É 

necesario, pois, o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da 

materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e escrita e a argumentación, que son, 

obviamente, aplicables a outras áreas e contextos de aprendizaxes. 

Neste proceso de aprendizaxe requírese unha proposta didáctica de actividades integradas. 

Así, por exemplo, para unha exposición oral planificada, cómpre integrar a expresión e a 

comprensión orais, a investigación, o uso das ferramentas TIC, as técnicas de traballo 

cooperativo...  

Procurarase abordar de forma integrada as destrezas lingüísticas: falar, escoitar, ler e escribir, 

así como os bloques de contidos que vertebran o currículo da materia: comunicación oral, 

comunicación escrita, reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria. 

Poñerase en práctica unha metodoloxía que favoreza a inclusión, a participación e a reflexión, 

empregando diferentes métodos didácticos que favorezan a adquisición das competencias 

básicas: 

 Utilizarase o método expositivo para realizar a explicación de diferentes cuestións e 

resolución de dúbidas. 

 O emprego do método demostrativo permitiranos acadar o coñecemento e as competencias 

a partir da demostración práctica. 

 No método de aprendizaxe por descubrimento: o alumnado adquire o coñecemento e as 

competencias realizando diferentes traballos e tarefas. Promóvese a realización de tarefas 

ou proxectos que impliquen a busca, selección e tratamento da información en diversas 

fontes e recursos para crear produtos propios utilizando diferentes soportes.  



8. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 1º BACHARELATO 

246 

 O método interrogativo permite mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Estes métodos alternaranse con outros que a continuación se indican: 

 Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo 

colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o 

enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a 

competencia comunicativa. 

 Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 

comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe. 

 Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a 

aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do 

alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a 

contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

8.7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos o uso dos seguintes materias didácticos: 

 Libro de texto: Lingua e literatura, editorial Xerais, 2015. 

 Proposta didáctica para Lingua e Literatura 1º Bacharelato editorial Xerais. 

 Os recursos fotocopiables da Proposta didáctica, que recollen lecturas complementarias; 

actividades de reforzo e de ampliación; material para o desenvolvemento das competencias; 

fichas de autoavaliación e a Adaptación curricular. 

 Material de reforzo e ampliación elaborado polo profesor ou profesora. 

 Recursos da aula virtual. 

 Presentacións dixitais. 

 Material da biblioteca do centro. 

 Utilización dos medios audiovisuais e de recursos TIC variados. 

 Noticias, artigos e entrevistas tirados de xornais de soporte en papel ou dixital. 

 Vídeos e outros materiais audiovisuais. 

 Páxinas web de contidos relacionados co temario.  

 Selección de textos literarios para a súa lectura e análise. 

8.8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Utilizaranse procedementos de avaliación variados e coherentes coas actividades de 
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aprendizaxe co fin de facilitar a avaliación do alumnado e do proceso integral de ensinanza e 

aprendizaxe. 

Citamos a continuación os principais procedementos de avaliación que empregaremos: 

 Observación directa e análise das intervencións realizadas na aula. 

 Observación e análise de tarefas cotiás de natureza diversa realizadas polo alumnado: 

individuais, en grupo, realizadas na aula ou fóra dela. 

 Realización de exposicións orais realizadas individualmente ou de forma cooperativa. 

 Realización de traballos escritos de forma individual ou cooperativa. 

 Elaboración dunha proba ou produto a partir da lectura dunha obra literaria. 

 Exames de avaliación. Realizáranse polo menos unha proba escrita en cada trimestre. Esta 

poderá complementarse con probas orais sobre contidos concretos. En ambos casos, serán 

comunicadas anticipadamente.  

8.9. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Canto aos instrumentos ou recursos específicos de avaliación, empregaremos os seguintes:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación e das diferentes probas 

escritas ou orais. 

 Rexistro cuantitativo da demostración da lectura, comprensión e aproveitamento das obras 

literarias correspondentes a cada avaliación (mediante probas escritas e/ou orais). 

 Observación e rexistro do traballo persoal do alumnado: as tarefas e os traballos escritos 

planificados (regularidade, corrección, contido, caligrafía, presentación, ortografía, etc.)  

 Valoración das exposicións orais. 

 Observación e rexistro do traballo realizado na aula: tarefas, atención, interese e 

participación activa. 

 Rexistro no caderno de aula das intervencións orais do alumnado. 

8.10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes:  

 Probas escritas: 75% da cualificación global  

Realizarase como mínimo unha proba escrita en cada avaliación na que se incluirán preguntas 

relacionadas cos diferentes bloques de contidos. A cualificación será positiva se resulta igual 

ou superior ao 50% da cualificación. Neste exames deberán aparecer exercicios variados para 

avaliar os diferentes estándares e as competencias clave. Para a concreción desta puntuación, 

teranse en conta os estándares de aprendizaxe establecidos. No caso de que se realice máis de 

unha proba, a cualificación global deste apartado obterase calculando a nota media obtida nas 
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probas, e será positiva se resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: intervencións orais, interese, 

esforzo e progreso no rendemento e na aprendizaxe: 15% da cualificación global  

Neste apartado valórase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, a 

presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos presentados en calquera soporte, a 

realización de traballos complementarios e de lecturas voluntarias, as  exposicións orais 

planificadas ou a entrega dalgún traballo por medios telemáticos onde se valorará a expresión 

oral en lingua galega.  

 Demostración da lectura e comprensión de unha obra por trimestre: 10% da 

cualificación global  

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas relacionadas coa lectura: cuestionarios, 

fichas, probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións orais, etc, 

Valorarase a demostración da lectura da obra con preguntas determinantes, a corrección na 

análise dos elementos da obra e a redacción dun exercicio adecuado, correcto e coherente. En 

caso de realizarse unha proba oral, valorarase a a expresión dun discurso ben organizado, 

adecuado e correcto, evitando castelanismos e vulgarismos.  

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5.  

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar unha nova proba. Segundo o determine o profesor 

ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese día ou noutro en 

función das circunstancias. 

8.11. PROBA FINAL  EXTRAORDINARIA  
O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa 

finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria 

nas datas que se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso.  

Con este fin, o período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata o remate 

do período lectivo dedicarase á preparación e á realización das probas extraordinarias, e a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.  
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A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). 

Estas cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque Lingua e sociedade. 

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

Estas probas serán valoradas sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a 

puntuación é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización da proba suporá a 

anulación da mesma e a obriga de realizar unha nova proba. Segundo o determine o profesor 

ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese ou noutro día en 

función das circunstancias. 

8.12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 

8.13. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

Nos primeiros días do curso académico realizaranse unha serie de probas para verificar o nivel 

de cada alumno/a en relación aos estándares de aprendizaxe do curso que comeza. Estas probas 

de avaliación inicial poderán desenvolverse en sesión diferentes e empregando a metodoloxía 

e os recursos que o profesorado estime oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, 

cuestionarios, probas orais...  

Canto ao modelo de avaliación inicial, incluirá cuestións referidas aos bloques de contidos que 

vertebran o currículo da materia:  

 Avaliación da competencia comunicativa: actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

 Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora , así coma a de comprensión de textos escritos. 

 Conceptos: cuestión sobre os contidos traballados nos diferentes bloques en cursos 

anteriores: lingua, lingua e sociedade e literatura. 
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Esta proba permite detectar as fortalezas e debilidades individuais e colectivas do alumnado, e 

posibilita a posta en común do profesorado na reunión de avaliación inicial para ofrecer as 

medidas oportunas. Ademais, desde este departamento tratarase de atender ao alumnado da 

forma máis individualizada posible, realizando reforzos educativos que serán debidamente 

indicados nas cualificacións do XADE, seleccionando actividades de reforzo da comprensión 

e da expresión oral e escrita e adaptando as actividades e as obras de lectura ás diferentes 

capacidades do alumnado. 

8.14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias 

co fin de que poidan acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Os principios básicos para o tratamento do alumnado con NEAE e MAD parten da súa inclusión 

na aula, da non discriminación e da igualdade afectiva.  

Para favorecer o cumprimento destes principios, o Departamento de Lingua galega e Literatura 

adoptará as medidas que faciliten a integración e a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade. 

Entre estas medidas cabe salientar : 

 Establecer accións para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, 

tales coma a adaptación dos instrumentos de avaliación, a adaptación dos tempos das probas, 

explicar e marcar claramente as tarefas das probas, comprobar que se entenden as 

instrucións. 

 Buscar a localización máis adecuada na aula ás necesidades concretas do alumnado.  

 Potenciar actividades voluntarias e de afondamento para alumnado con intereses ou 

capacidades altas. 

 Atender da forma máis individualizada posible o alumnado procedente doutros países cun 

nivel baixo de comprensión do idioma ou cun baixo nivel académico, así coma o alumnado 

con rimos de aprendizaxe diferentes e con características sensoriais que dificulten a 

aprendizaxe. 

 Fomentar, na medida do posible, os traballos en grupo. 

 Utilizar recursos complementarios de reforzo e ampliación orientados ás necesidades 

individuais do alumnado. 

O alumnado con NEAE figura recollido no Plan de Atención á Diversidade do Departamento 

de Orientación. 

8.15. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Desde a materia de Lingua e Literatura atenderemos, como non podería ser doutra maneira, ao 

tratamento das distintas categorías dos temas transversais: a comprensión lectora, a expresión 
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oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica. 

De forma máis concreta, fomentarase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, 

física, racial ou social.  

Do mesmo xeito, promoveremos a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como os valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

Nas clases de Lingua Galega fomentarase o respecto pola diferenza e evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas, así como os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

8.16. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Lingua Galega e Literatura ten como 

un dos seus principais obxectivos a formación humana do alumnado e a promoción dos valores 

de igualdade, o respecto á diversidade e a non violencia, entendendo o Instituto como un marco 

de convivencia positiva. 

Partindo do Plan de Convivencia, perseguimos acadar os seguintes obxectivos fundamentais: 

 A convivencia democrática e a resolución pacífica de conflitos. 

 O respecto pola liberdade de conciencia, a intimidade e a dignidade de todos os membros 

da comunidade educativa. 

 O respecto e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, física, 

racial ou social.  

 O respecto polas diferencias na orientación sexual ou na identidade de xénero. 

 Coeducación e rexeitamento de calquera manifestación de discriminación e/ou violencia 

contra as mulleres. 

 Adquirir actitudes de empatía, colaboración e axuda cara aos demais. 

 Alimentación e hábitos de vida saudables. 

8.17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa biblioteca 

do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a participación 

en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta colaboración resulta 

especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento son integrantes do 

equipo da biblioteca e do club de lectura. 
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Na selección de obras de lectura para este nivel tívose en conta que fosen adecuadas ao seu 

nivel de comprensión lectora, así coma aos seus gustos e intereses, co fin de que non se 

identifique a lectura coma unha obriga e imposición máis da actividade académica.  

Este criterio de selección non supón esquecer a calidade literaria das obras, o enriquecemento 

persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 

fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  

As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 

características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 

de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 

información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove estratexias 

para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  

As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 

son: 

 Lectura en voz alta dunha selección de poemas e de fragmentos de obras literarias para 

fomentar o interese pola súa lectura.  

 Lectura dramatizada de diálogos teatrais ou de diálogos entre diferentes personaxes da obra 

de lectura. 

 Realización de actividades que impliquen a busca e selección de información sobre 

diferentes obras e autores/as. 

 Traballos de investigación sobre autores e obras da nosa literatura. 

 Organización de coloquios e debates sobre a obra ou a súa temática. 

 Realización de faladoiros sobre as lecturas en formato podcats. 

 Realización de videocríticas sobre as lecturas. 

Obras de lectura recomendadas para 1º Bacharelato: 

 Cajaraville, Héctor: Once portas. 

 de Castro, Rosalía: Cantares Gallegos, Follas Novas. 

 Feijoo, Pedro: A memoria da choiva. 

 Portas, Manuel: Lourenço, xograr. 

8.18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO CENTRO 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura considera fundamental favorecer o uso e 

aprendizaxe do galego de xeito que impulse a súa normalización. 

O nivel de competencia do noso alumnado na lingua galega é inferior ao acadado en castelán, 

especialmente na competencia oral, de maneira que o sistema educativo non está ao mandado 
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legal de formar cidadáns cunha competencia semellante nos dous idiomas. 

Neste sentido apuntamos as seguintes contribucións: 

 Planificación de actividades que melloren a competencia lingüística do alumnado, que 

contribúan á normalización e ao fomento do uso do galego e á superación dos prexuízos 

lingüísticos. 

 Colaboración estreita e posta en valor das actividades do ENDL. 

 Colaboración con outros departamentos didácticos para fomento do uso normal da lingua 

galega. 

8.19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC DO CENTRO 

En virtude do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Departamento de Lingua Galega 

e Literatura promoverá a aplicación da educación dixital co fin de impulsar novos métodos de 

ensinanza- aprendizaxe. 

Contribuirase a este proxecto coas accións que a seguir indican: 

‐ Creación e actualización da aula virtual. 

 Promoción dos medios audiovisuais e das TICs como ferramenta complementaria de 

aprendizaxe e de apoio ás explicacións realizadas na aula, ás exposicións orais que realice 

o alumnado, busca de información, composición de textos, realización de traballos de 

investigación, gravacións... Informarase ao alumnado das páxinas web nas que poden 

encontrar información sobre temas relacionados con distintos aspectos da materia 

(gramática, sociolingüística, literatura, autores, temas transversais que aparecen nos textos-

modelo de cada unidade, prensa...) 

 Utilización dos procesadores de textos: para a presentación correcta dos traballos escritos 

en ordenador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñado, paxinación, etc. 

 Utilización dos medios audiovisuais para a proxección de imaxes, fotografías, películas, 

reportaxes, documentais, entrevistas a persoeiros destacados, reprodución de gravacións 

musicais… 

 Utilización dos programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do alum-

nado. 

 Uso de dicionarios en rede. 

 Uso de internet como medio de acceso a bibliotecas e aulas virtuais, visitas a páxinas web 

de interese, lectura da prensa, artigos de opinión, entrevistas… 

 Utilización do correo electrónico como forma de comunicacióndirecta co alumnado. 

8.20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Debido á situación sanitaria actual, resulta difícil realizar unha proposta concreta das 

actividades que se realizarán este curso. Planificaranse de xeito progresivo aquelas que poidan 
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desenvolverse segundo as circunstancias. 

8.21. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA UN 

ENSINO NON PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL  

1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 

Non se realizarán modificacións nos estándares e competencias da programación presencial. 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Procedementos: 

‐ Procedemento1 (P1): observación directa a través das intervencións realizadas nas video-

conferencias. 

‐ Procedemento 2 (P2): proceso de realización de tarefas con resultado produto (produción 

de textos). 

‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas  e grao de 

elaboración das mesmas. 

Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1) : rúbricas de valoración do produto ofrecido.  

‐ Instrumento 2 (I2): rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas e 

actividades propostas. 

‐ Instrumento 3 (I3): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na entrega 

das tarefas, grao de comunicación a distancia e seguimento da participación na contorna 

virtual de aprendizaxe. 

‐ Instrumento 4 (I4): rexistro cuantitativo dos resultados das diferentes probas escritas ou 

orais realizadas na plataforma indicada pola Consellería de Educación) 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES  

Empregarase os seguintes medios:  

‐ Videoconferencias. Atendendo ás necesidades e desenvolvemento do curso, poderanse pla-

nificar sesións a través da plataforma  indicada pola Consellería de Educación. 

‐ Aula Virtual (moodle). Empregarase como medio para compartir os contidos  e as propostas 

de traballo. Trasladarase e adaptarase o deseño das sesións aos cursos desta plataforma, 

procurando na medida do posible unha aprendizaxe activa, autónoma mais guiada e con 

contidos adecuados e pertinentes en dificultade e volume de traballo. 

‐ Correo electrónico (grupo de correo e correo individual). Empregarase como mecanismo de 

atención personalizada do alumnado. 

Prográmanse actividades relacionadas cos diferentes bloques da materia:  
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‐ Actividades para reforzar o nivel de competencia comunicativa nos aspectos relacionados 

coa comprensión,  a análise e a produción textual, especialmente referidas aos textos argu-

mentativos.  

‐ Actividades sobre o bloque de coñecemento da lingua. 

‐ Actividades sobre o bloque de educación literaria. 

‐ Actividades sobre o bloque Lingua e sociedade. 

‐ Actividades de reforzo para o alumnado que o necesite. 

4. MATERIAIS E RECURSOS  

 Material teórico e práctico elaborado polas profesoras da materia.  

 Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais en for-

mato electrónico, caixa de correos de tarefas. 

 Videoconferencia a través da plataforma indicada pola Consellería de Educación. 

 Materiais en rede para complementar ou reforzar os contidos.  

5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de avaliación e de cualificación serán valorados no momento de producirse esta 

situación seguindo as instrucións que determine a Consellería de Educación.   

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

Para o alumnado que non acade unha avaliación positiva mediante o cálculo da nota media das 

tres avaliacións, deseñaranse  unha serie de tarefas enfocadas especificamente á súa 

recuperación ou unha proba final escrita que será realizada de forma telemática. 

7. PROBA EXTRAORDINARIA  

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba escrita 

na avaliación extraordinaria segundo os criterios establecidos na Programación Didáctica e que 

recolla os contidos de toda a materia. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 

mecanismo de recuperación da materia de forma telemática. 

8. ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE  

Non hai alumnado con materia pendente de cursos anteriores. 

9. Na modalidade de ENSINO SEMIPRESENCIAL,  as ferramentas de traballo coas que 

contaremos son coincidentes á modalidade en liña: aula virtual do centro e ferramentas 

corporativas indicadas para a comunicación co alumnado. 

Dada a súa natureza híbrida, o fundamental neste tipo de ensino é a planificación rigorosa das 

sesións da materia tendo en conta aquelas que terán lugar no centro e as non presenciais: 
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 no centro: reservadas fundamentalmente para resolución de dúbidas, formulación de 

cuestións ou ben desenvolvemento de explicacións. 

 a distancia: sesións de traballo autónomo pautado previamente polo profesorado e apoiado 

das ferramentas que achega a aula virtual. 

Manteranse os criterios de avaliación e cualificación e, sempre que a situación o permita, 

procurarase que a realización das probas de avaliación sexan realizadas de forma presencial. 

8.22. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Tal e como está prescrito, a Programación Didáctica é revisada e aprobada polos membros do 

Departamento no mes de setembro. 

O profesorado responsable de impartir esta materia informará ao seu alumnado ao principio de 

curso dos principais elementos da programación, así como dos obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación. Tamén se explicarán cales son os procedementos e instrumentos de avaliación 

que se van a empregar así e o sistema de cualificación que se seguirá durante o curso.
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9. PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

2º CURSO DE BACHARELATO 

9.1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 

dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe por competencias 

débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 

conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e 

informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso.» 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á nosa área. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Esta materia contribúe decisivamente ao desenvolvemento de todos os aspectos que conforman 

esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o uso dunha lingua determinada e 

a capacidade para tomar a lingua como obxecto de estudo, transfírense e aplícanse á 

aprendizaxe doutros coñecementos.  

Este tipo de actividades traballarase en todos os cursos xa que esta competencia é a base das 

nosas materias e ademais é imprescindible para poder acadar as outras competencias básicas. 

O único que varía dun curso a outro é a tipoloxía dos textos cos que se traballa.  

En todas as unidades se desenvolven os bloques: “escoitar, falar, ler e escribir” que teñen como 

finalidade mellorar a comprensión e expresión oral e escrita polo que a interpretación e a 

creación de textos será unha práctica habitual na materia.  

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito 

curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e 

dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, 

resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

 Expresarse oralmente e por escrito con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos desta 
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competencia, xa que a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en contacto a área coa 

relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o contorno ambiental. 

Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, 

destacamos os seguintes:  

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Competencia dixital (CD) 

A materia contribúe á competencia dixital ao ter como unha das súas metas proporcionar 

coñecementos e destrezas para a busca e selección de información relevante de acordo con 

diferentes necesidades, así como para a súa utilización na produción de textos orais e escritos. 

A busca e selección de moitas destas informacións requirirá o uso adecuado de bibliotecas ou a 

utilización de Internet. O emprego guiado destas buscas constituirá un medio para o 

desenvolvemento da competencia dixital. O currículo inclúe, ademais, o uso de soportes 

electrónicos na composición de textos, un dos contidos básicos desta materia. O coñecemento 

dos sistemas e modo de operar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e do seu 

uso debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información atendendo a distintas 

finalidades.  

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA)  

A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo 

e está na base do pensamento e do coñecemento. O acceso ao saber e á construción de 

coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica.  

Os contidos desta área e etapa son instrumentais, e deben preparar o alumnado para seguir 

adquirindo coñecementos. É fundamental o feito de que o alumnado participe activa e 

progresivamente na construción do seu propio coñecemento, o que evidencia a relación da área 
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de Lingua galega e Literatura coa competencia para aprender a aprender. A clase de lingua 

galega pode ser, pois, a pedra angular para a adquisición dos coñecementos e destrezas 

necesarios para que a persoa poida aprender en calquera situación.  

Todas as actividades que se fan ao longo do curso van encamiñadas a que o alumnado acade 

esta competencia. Un alumno/a que teña a competencia lingüística ten maior capacidade para 

aprender calquera contido que se lle presente, o mesmo aquel/a que teña habilidades para atopar 

con facilidade informacións en diferentes fontes (tratamento da información e competencia 

dixital), ou o/a que saiba escoitar aos demais e saque proveito das intervencións dos outros e 

sexa capaz de expoñer as súas ideas de forma razoada (competencia social e cidadá),...  

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas… 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC)  

A aprendizaxe da lingua, concibida como desenvolvemento da competencia comunicativa, 

contribúe decisivamente a desenvolver as competencias sociais e cívicas, entendida como un 

conxunto de habilidades e destrezas para as relacións, a convivencia, o respecto e o 

entendemento entre as persoas. Aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros, a 

comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra parte, a 

educación lingüística ten un compoñente estreitamente vinculado con esta competencia: a 

constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas 

as linguas como igualmente aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de 

representación. Tamén contribúe a esta competencia na medida en que se analizan os modos 

mediante os que a linguaxe transmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, 

co obxecto de erradicar os usos discriminatorios da linguaxe. As actividades da clase de Lingua 

Galega facilítanlle ao alumnado prepararse para participar de maneira construtiva nas 

actividades da comunidade, axudándolle a que teña unha visión crítica da realidade e adquira 

os coñecementos prácticos necesarios para o exercicio de valores democráticos e de dereitos 

civís.  

Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 
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 Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de 

distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha constitución. 

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 Amosar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Aprender a relacionarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)  

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en 

calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e alumnas e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos 

académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os 

alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan 

superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas. 

Adquirir un uso correcto da lingua supón tamén aprender a analizar e resolver problemas, trazar 

plans e emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas 

contribúe a progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha 

autonomía gradual.  

Os descritores prioritarios son: 

 Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

A competencia en conciencia e expresión culturais supón apreciar, comprender e valorar 

criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, e utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal. A lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de 

forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do 

ser humano. Desde esta área trátase de capacitar ao alumnado para entender a linguaxe literaria, 
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valorar os textos, establecer relacións entre estes e o contorno en que naceron, pero, sobre todo, 

ser capaz de gozar da lectura.  

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

9.2. BLOQUES DE ESTRUTURACIÓN DA MATERIA 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar 

que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

 O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da lingua, e este 

é obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes 

orais. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego 

teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en 

contextos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente 

determinará a atención que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o 

alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

 O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a 

produción escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade 

e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio 

pensamento crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de 

estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida 

e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por 

pracer. Igualmente, a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de 

texto, adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a 

escrita final. 

 O bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 
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lingüísticos como fin en si mesmo. 

 O bloque 4, "Lingua e sociedade", céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos 

os individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 

pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

 O bloque 5, "Educación literaria", asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 

continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura 

galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e 

recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a 

partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 

conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo 

xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece 

no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias 

clave.  

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer 

que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 

9.3. OBXECTIVOS CURRICULARES DE BACHARELATO 

O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais 

e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 

alumnado para acceder á educación superior. 

Esta etapa contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 

os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 
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por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 

con discapacidade. 

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 

k. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

m. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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9.4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE. TEMPORALIZACIÓN 

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar 

 d 
 e 
 g 
 h 

 B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 

 B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais, 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as súas 
ideas principais e secundarias. 

 
 

 LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou 
informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

 CCL 
 

X X X 

 LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

 CCL X X X 

 LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza. 

 CAA X X X 

 d 
 e 
 h 
 i 

 B1.2. Comprensión interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 

 B1.2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, presentacións 
e videoconferencia). 

 LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos 
relevantes dunha presentación (charla ou conferencia sobre 
temas especializados do ámbito educativo). 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha exposición oral sobre un 
tema especializado propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

 CAA 
 

X X X 

 LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden da exposición oral. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 d 
 e 

 B1.3. Comprensión interpretación e 
valoración de textos orais 

 B1.3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 

 LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o 
tema e a estrutura en anuncios sonoros e/ou audiovisuais. 

 CCL 
 CAA 

X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 g 
 h 

procedentes dos medios de 
comunicación social (xéneros 
informativos e de opinión, e da 
publicidade). 

 LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais 
xéneros informativos e de opinión dos medios de 
comunicación social. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

X X X 

 LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para convencer os destinatarios 
ou destinatarias. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das 
mensaxes publicitarias e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 CAA 
 CCL 

X X X 

 a 
 b 
 e 

 B1.4. Desenvolvemento das 
habilidades de escoita activa, cunha 
actitude de interese, de cooperación 
e de respecto. 

 B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, 
a coherencia, a cohesión e a claridade 
expositiva, así como as normas de cortesía, 
nas intervencións orais propias da actividade 
educativa, tanto espontáneas como 
planificadas. 

 LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

 CCL X X X 

 LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral e respecta as opinións alleas. 

 CSC 
 CAA 

X X X 

 LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en público. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 d 
 e 
 g 
 h 
 i 
 m 

 B1.5. Produción (planificación e 
execución de textos orais 
relacionados con algún contido do 
currículo ou tema de actualidade) 
adecuada á situación comunicativa, 
con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC, así 
como de elementos non verbais e 

 B1.5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con control das 
emocións ao falar en público. 

 LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

 CAA 
 CCL 

X X X 

 LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 

 CAA X X X 

 LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada 
e con corrección gramatical, cínguese ao tema e non divaga. 

 CCL 
 

X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

con control das emocións ao falar en 
público. 

 LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do 
corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases 
ou circunloquios cando non encontra a expresión precisa. 

 CCL 
 CSIEE 

X X X 

 LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa. 

  CCL X X X 

 LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e 
demostra seguridade ao responder as preguntas do 
auditorio. 

 CSIEE X X X 

 LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación adecuada á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión 
e corrección. 

 CD 
 CCL 
 CAA 

X X X 

 e  B1.6. Produción de discursos orais, 
en intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

 B1.6. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

 LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 CCL X X X 

 LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 

 CCL X X X 

 LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

 CCL X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un 
léxico rico e variado. 

 CCL X X X 

 e 
 g 
 h 
 i 

 B1.7. Exposición oral de textos 
expositivos e argumentativos do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

 B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, 
un tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 

 LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical e fonética. 

 CCL X X X 

 LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o 
uso de coloquialismos e palabras comodín. 

 CCL X X X 

 a 
 b 
 e 
 

 B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates nos que 
se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

 B1.8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible 
e convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

X X X 

 LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas 
e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 a 
 b 
 c 
 e 
 m 
 

 B1.9. Participación en interaccións 
orais sobre temas de interese 
persoal ou social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexistros. 

 B1.9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 

 LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo 
e participa en conversas informais. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 

X X X 

 b 
 d 
 e 

 B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión 
oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas 
das dificultades expresivas. 

 B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais 
á avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer, en exposicións orais propias e 
alleas, as dificultades expresivas. 

 LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as 
dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada), e identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións da norma. 

 CAA 
 CCL 

X X X 

 LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 

 CAA X X X 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

 e  B1.11. Participación nas producións 
orais cunha fonética e prosodia 
correcta, valoración desta pronuncia 
e actitude crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela. 

 B1.11. Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correcta, valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros na produción oral allea e 
produce discursos orais que respectan as regras prosódicas 
e fonéticas da lingua galega. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir     

 b 
 d 
 f 
 h 

 B2.1. Comprensión e produción de 
textos propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional 
e empresarial con axuda de 
estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos. 

 B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial. 

 LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

 CCL 
 CCA 

X X X 

 LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención 
comunicativa do emisor en textos expositivos e 
argumentativos de distintos ámbitos. 

 CCL X X X 

 LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

 CCL X X X 

 LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a comprensión dun texto e 
complementar as súas producións. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

X X X 

 b 
 f 

 B2.2. Planificación, produción e 
revisión de textos de distintos 
ámbitos adecuados, coherentes e 

 B2.2. Planificar, producir e revisar textos de 
distintos ámbitos de uso adecuados á 
situación e á intención comunicativa, con 

 LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde 
predefinida e revisa o proceso de escritura para mellorar a 
produción final. 

 CCL 
 

X X X 
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 h ben cohesionados; axustados ás 
normas morfolóxicas e gramaticais 
e ben presentados. 

coherencia, cohesión, corrección gramatical 
e boa presentación. 

 LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos 
usando o rexistro adecuado, organizando os enunciados en 
secuencias lineais e ben cohesionadas. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 b 
 d 
 f 
 h 

 B2.3. Produción de traballos 
educativos individuais e en grupo 
sobre temas polémicos do currículo 
ou da actualidade social, científica e 
cultural. 

 B2.3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de actualidade 
social, científica ou cultural. 

 LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical. 

 CCL X X X 

 LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) e emprega os recursos 
expresivos propios do rexistro formal. 

 CCL X X X 

 LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de 
coloquialismos ou palabras comodín. 

 CCL X X X 

 LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en 
función duns obxectivos fixados previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e defende a súa opinión con 
argumentos. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 d 
 f 
 h 

 B2.4. Análise e comentario de 
textos expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

 B2.4. Analizar e comentar textos 
argumentativos e expositivos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial. 

 LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 

 CCL X X X 

 LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no texto dos 
distintos procedementos de cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta. 

 CCL X X X 

 b 
 e 
 f 
 h 

 B2.5. Busca e selección de 
información procedente de fontes 
bibliográficas e dixitais e posterior 
organización e revisión das 
producións cos recursos que 
ofrecen as TIC. 

 B2.5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC ao 
longo de todo o proceso de escritura, desde 
a planificación, organización e produción do 
texto á súa revisión e corrección final. 

 LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos máis relevantes en fichas-
resumo. 

 CCL 
 CD 
 CAA 

X X X 

 LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía. 

 CCL 
 CD 
 

X X X 
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 LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores 
ortográficos para mellorar a presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 

 CCL 
 CD 

X X X 

 b 
 f 
 h 

 B2.6. Descrición das propiedades 
do texto e análise, nas producións 
propias e alleas, dos 
procedementos lingüísticos básicos 
de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 B2.6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e alleas. 

 LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de 
cohesión gramaticais e léxico-semánticos. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

Bloque 3. Funcionamento da lingua   

 e  B3.1. Pronuncia correcta dos 
fonemas propios do galego e das 
transformacións fonéticas que se 
dan nas palabras ao longo da cadea 
falada. 

 B3.1. Definir e identificar os fonemas da 
lingua galega e recoñecer a importancia e o 
valor das normas fonéticas como medio para 
facilitar a comunicación eficaz. 

 LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e 
consonánticos da lingua galega. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

X X X 

 LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para 
facilitar a comunicación eficaz. 

 CCL 
 CCEC 

X X X 

 d 
 e 

 B3.2. Coñecemento e explicación 
das variedades dialectais de 
Galicia. 

 B3.2. Coñecer as variedades dialectais, 
recoñecer e explicar os seus trazos 
característicos en manifestacións orais e 
escritas e valorar a diversidade lingüística 
como parte do patrimonio cultural. 

 LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e 
valora a diversidade lingüística como parte de noso 
patrimonio cultural. 

 CCL 
 CCEC 

 X X 

 e  B3.3. Análise e explicación do léxico 
e dos seus procedementos de 
formación. 

 B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para a mellora, 
comprensión e enriquecemento do 
vocabulario activo. 

 LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das 
palabras. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así 
como a análise morfolóxica. 

 CAA X X X 

 LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura 
morfolóxica. 

 CAA X X X 
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 e  B3.4. Observación, reflexión e 
explicación das unidades e funcións 
sintácticas. 

 B3.4. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas e 
aplicar os coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de textos. 

 LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, 
explica as relacións que se establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada. 

 CAA X X X 

 e  B3.5. Reflexión e explicación das 
relacións e unidades semánticas. 

 B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas. 

 LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades 
semánticas. 

 CCL 
 CAA 

X X X 

 b 
 e 
 h 

 B3.6. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 B3.6. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais 
e nos que se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

 LGB3.6.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

X X X 

 b 
 e 

 B3.7. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas de 
comprensión e para a produción de textos. 

 LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 
 

 CCL 
 CAA 

X X X 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 p  B4.1. Estereotipos e prexuízos 
lingüísticos: a súa repercusión nos 

 B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos 
lingüísticos, determinar a súa repercusión 

 LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos 
lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos. 

 CCL 
 CSC 

X X X 
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usos. 
 B4.2. Elaboración de traballos 

individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 

nos usos e elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e analicen 
cuestións sociolingüísticas. 

 LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo 
nos que se describen e analizan cuestións sociolingüísticas. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 h 
 p 

 B4.3. Construción da variante 
estándar da lingua galega. 

 B4.4. Interferencias lingüísticas: 
castelanismos. 

 B4.2. Describir e interpretar o proceso de 
construción da variante estándar da lingua 
galega, recoñecer as interferencias 
lingüísticas no galego con especial atención 
aos castelanismos e desenvolver un 
discurso propio libre destes elementos. 

 LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da 
variante estándar da lingua galega. 

 CCL X X X 

 LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no 
galego, con especial atención aos castelanismos e 
desenvolve un discurso propio libre destes elementos. 

 CCL 
 CCEC 

X X X 

 p  B4.5. Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1916 ata 1978); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 
características lingüísticas. 

 B4.3. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 1978, describir o 
seu contexto e identificalo en textos. 

 LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata 1978). 

 CCL X X X 

 LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación 
sociolingüística. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos 
establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista 
sociolingüístico. 

 CCL X X X 

 LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 
1978) en documentos non literarios e literarios. 

 CCL X X X 

 p  B4.6. Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1978 ata a 
actualidade); contexto histórico e 

 B4.4. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade e 

 LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata a 
actualidade). 

 CCL   X 
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cultural; situación sociolingüística; 
situación legal e características 
lingüísticas. 

identificalo en textos, describir o seu contexto 
e a situación legal, recoñecelo como unha 
lingua en vías de normalización e elaborar 
traballos sobre a historia da lingua. 

 LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa 
situación sociolingüística. 

 CCL 
 CSC 

  X 

 LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a 
actualidade no desenvolvemento do galego. 

 CCL 
 CSC 

  X 

 LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de 
normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

 LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en 
documentos non literarios e literarios desde 1978 ata a 
actualidade. 

 CCL   X 

 p  B4.7. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da 
lingua galega e as súas principais 
características. 

 B4.5. Elaborar unha descrición esquemática 
na que se detallen as diferentes etapas da 
historia da lingua galega e as súas principais 
características. 

 LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e 
as súas principais características. 

 CCL X X X 

 p  B4.8. A evolución da conciencia 
lingüística. 

 B4.6. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na historia da lingua 
galega. 

 LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia 
lingüística na historia da lingua galega. 

 CCL 
 CSC 

X X X 

Bloque 5. Educación literaria 

 e 
 n 

 B5.1. Literatura galega de 1916 a 
1936: 

Poesía: autores/as de Vangarda e 
outros/as autores/as. 

Prosa: autores/as das Irmandades, o 
Grupo Nós (narrativa e ensaio) e 

 B5.1. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1916 a 1936: 

Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as 
autores/as. 

Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. 

 LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 
1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as 
autores/as. 

 CCL X X X 

 LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 
1916 a 1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. 

 CCL X X X 
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outros/as autores/as. 
Teatro: autores/as das Irmandades, 

Vangardas e Grupo Nós. 

Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós. 

 LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 
1916 a 1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós. 

 CCL X X X 

 e 
 d 
 n 

 B5.2. Lectura e comentario de 
textos significativos da literatura 
galega de 1916 a 1936, 
identificación das súas 
características temáticas e formais 
e relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

 B5.2. Ler e comentar textos significativos da 
literatura galega de 1916 a 1936, identificar 
as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía 
galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL X X X 

 LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa 
galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL X X X 

 LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro 
galego de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL X X X 

 e 
 n 

 B5.3. Literatura galega entre 1936 e 
1975: 

Poesía: produción bélica e autores/as 
do exilio. A Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a Xeración 
das Festas Minervais. 

Prosa: produción bélica e autores/as do 
exilio. Os renovadores da prosa: 
Ánxel Fole, Eduardo BlancoAmor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé NeiraVilas. 
A Nova Narrativa Galega. 
Autores/asdos primeiros 70. 

Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 
50 e o Grupo de Ribadavia. 

 B5.3. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega entre 1936 e 1975: 

Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. 
A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace 
e a Xeración das Festas Minervais. 

Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. 
Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, 
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e 
Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega. 
Autores/as dos primeiros 70. 

Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega 
entre 1936 e 1975: produción bélica e autores/as do exilio, 
a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración 
das Festas Minervais. 

 CCL  X X 

 LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 
1936 e 1975: produción bélica e os autores do exilio, os 
renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova 
Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70. 

 CCL  X X 

 LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 
1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo 
de Ribadavia. 

 CCL  X X 
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 e 
 d 
 n 

 B5.4. Lectura e comentario de 
textos significativos da literatura 
galega de 1936 a 1975, 
identificación das súas 
características temáticas e formais 
e relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

 B5.4. Ler e comentar textos significativos da 
literatura galega de 1936 a 1975, identificar 
as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía 
galega de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL  X X 

 LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da prosa 
galega de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL  X X 

 LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro 
galego de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL  X X 

 e 
 n 

 B5.5. Literatura galega de 1975 ata 
a actualidade: 

Poesía: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais 
autores/as dos80, os 90 e o novo 
século. 

Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/dasprincipais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

 B5.5. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1975 ata a actualidade: 

Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 
80, os 90 e o novo século. 

Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos80, os 90 e 
o novo século. 

Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as 
dos80, os 90 e o novo século. 

 LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 
1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

 CCL  X X 

 LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 
1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

 CCL   X 

 LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 
1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

 CCL   X 

 e 
 d 
 n 

 B5.6. Lectura e comentario de 
textos significativos da literatura 
galega de 1975 á actualidade, 
identificación das súas 

 B5.6. Ler e comentar textos significativos da 
literatura galega de 1975 á actualidade 
identificar as súas características temáticas 
e formais e poñelas en relación co contexto 

 LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía 
galega de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL   X 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Temporalización 

1ªAv 2ªAv 3ªAv 

características temáticas e formais 
e relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa 
galega de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL   X 

 LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro 
galego de 1975 ata a actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL   X 

 e 
 n 

 B5.7. Análise e comentario, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra completa 
de cada un dos períodos literarios 
referidos. 

 B5.7. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando menos 
unha obra completa de cada un dos períodos 
literarios referidos. 

 LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 

 CCL   X 
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9.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.MÍNIMOS 

ESIXIDOS. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación serán o medio para avaliar os estándares de aprendizaxe. Os 

mínimos que se deben alcanzar indicaranse  a partir dos seguintes instrumentos de avaliación: 

o rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación, as rúbricas de valoración das 

tarefas e traballos solicitados, as rúbricas da demostración da lectura, comprensión e 

aproveitamento das obras de lectura e as rúbricas de valoración da lingua oral. Con todo, terase 

en conta as características e a evolución de cada alumno/a ao longo do curso.  

Para avaliar os estándares, o alumnado deberá cumprir, como mínimo, o 50% do indicado en 

cada un deles. Nas diferentes probas escritas e nas actividades que se soliciten terá que 

demostrar, polo menos, unha comprensión parcial e o cumprimento da maior parte dos  

requirimentos que implique a actividade. 

Na seguinte táboa indícanse os mínimos esixidos e grao mínimo de consecución de cada 

estándar de aprendizaxe avaliable orientados ao logro dunha avaliación positiva: 
 

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

PA IA 

 Comprende  e interpreta  a intención comunicativa, a idea 
principal e as ideas secundarias de todo tipo de textos orais en 
calquera rexistro, nivel ou variedade de lingua e  elabora resumos 
e esquemas respectando a coherencia  e a corrección gramatical. 

B 
P1 
P2 
P3 

I2 

 Produce  distintos tipos de textos orais e  realiza intervencións 
planificadas e/ou espontáneas, adecuadas ao contexto, 
respectando as regras de interacción, cinxíndose ao tema e 
empregando expresións propias do galego, dun xeito cada vez 
máis rico e variado no uso do léxico e con coherencia e 
corrección gramatical ,colocando ben os pronomes átonos. 

B 
P1 
P3 
P4 

I1 
I4 

 Identifica  os xéneros informativos e de opinión dos  medios de 
comunicación social e é quen de realizar intervencións 
planificadas e/ou espontáneas, para responder a cuestións 
relativas a esta tipoloxía textual. 

B 
P1 
P3 

 
I2 
 

 Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar dúbidas ou ampliar ideas  B 

P1 
P2 
P3 

I2 
I4 

 Coñece e respecta as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral e respecta as opinión alleas. 

B 
P1 
P4 

I4 
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 Recoñece  e aprecia os erros na expresión, así como as 
interferencias lingüísticas e desviacións da norma e é quen de 
corrixirse. 

B P1 
I2 
I4 

 Coñece  os prexuízos nos usos das variedades do galego e é quen 
de rexeitalos e de  respectar a variante dialectal da súa contorna.  

A P1 
I2 
I4 

 Intervén  en coloquios e debates e é quen de argumentar, 
respectando as quendas e a opinión dos compañeiros/as 

A 
P1 
P4 

I4 

 Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

A P1 
I2 
I4 

 Utiliza a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes 
contextos comunicativos, participando en galego nas diversas 
situacións comunicativas, individual ou colectivamente. 

A 
P1 
P4 

I4 

 Organiza o seu traballo  arredor da súa produción escrita e é quen 
de planificalo e revisalo, respectando as indicacións dadas para a 
súa realización, ademais das propiedades textuais e a corrección 
gramatical. 

B 
P1 
P3 

I2 

 Comprende e interpreta diferentes tipos de textos escritos, 
identifica Intencionalidade do texto, o tema, as ideas principais e 
as ideas secundarias, distingue a súa estrutura e os núcleos de 
contido de cada parte e sintetiza o seu contido en resumos e 
esquema de ideas.  

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Produce diferentes tipos de textos escritos: expositivos, 
argumentativos, narrativos, descritivos e xornalísticos con 
corrección, adecuación e coherencia. 

B 
P2 
P3 

I2 
I2 

 Comprende e valora criticamente a información e as mensaxes 
de diferentes textos, diferenciando a información da opinión e da 
persuasión, e rexeitando ideas e usos discriminatorios.  

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Redacta un comentario crítico sobre distintos tipos de textos, con 
adecuación, cohesión, coherencia e corrección gramatical.  

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Comprende interpreta e sintetiza  os textos narrativos, descritivos 
e dialogados e é quen de producir outros semellantes con 
adecuación, cohesión, coherencia e corrección gramatical. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Produce  textos escritos nos distintos rexistros de xeito claro e 
ordenado,  adecuados ao contexto, con adecuación, cohesión, 
coherencia e corrección gramatical. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Coñece e explica o sistema fonolóxico do galego.  A 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Coñece e explica as principais variedades dialectais do galego: 
bloques e áreas lingüísticas. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 
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 Identifica e explica  os usos e valores básicos de todas as clases 
de palabras e é quen reflexionar sobre o seu funcionamento a 
través dos exercicios propostos; así como utilizalos nas súas 
producións textuais por oral e por escrito  respectando as 
propiedades textuais e a corrección gramatical.  

A 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Coñece e analiza a estrutura morfolóxica das palabras, 
identificando os seus constituíntes e o valor dos mesmos.  

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Clasifica as palabras segundo a súa estrutura.  A 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Identifica, explica e analiza as funcións oracionais e as unidades 
que as desempeñan.  

B 
P2 
P3 

I2 
I2 

 Identifica, explica e pon exemplos das diferentes unidades e 
relacións semánticas.  B 

P2 
P3 

I2 
I2 

 Explica con claridade e corrección o significado de palabras e 
expresións nun texto. 

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Recoñecer cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais, 
diferenciando tamén as familias léxicas regulares das irregulares. 

B 
P2 
P3 

I1 

 Coñece e describe  a situación sociolingüística actual do galego. 
Os estereotipos e prexuízos lingüísticos. O galego en vías de 
normalización. 

A 
P2 
P3 

I1 

 Coñece e explica a historia construción da variante estándar. A 
P2 
P3 

I1 

 Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial 
atención aos castelanismos e desenvolve un discurso propio libre 
destes elementos  

B 
P2 
P3 

I1I2 

 Coñece e explica os acontecementos da historia social da lingua 
galega desde o primeiro terzo do século XX ata a actualidade. 
Contexto histórico, situación sociolingüística e características 
lingüísticas fundamentais de cada período. 

A 
P2 
P3 

I1 

 Coñece e explica con corrección, coherencia e adecuación, as 
etapas, tendencias, autores, xéneros e obras máis importantes da 
literatura galega desde dende 1916 ata a actualidade. 

A 
P2 
P3 

I1 

 Le de forma comprensiva e analiza correctamente textos das 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde o primeiro 
terzo do século XX ata a actualidade: explica as características 
dos diferentes textos literarios, tanto desde o punto de vista 
formal como de contido.  

B 
P2 
P3 

I1 
I2 

 Desenvolve  un tema do currículo con corrección, coherencia e 
adecuación,  empregando un léxico preciso e evitando  o uso de 
coloquialismos. 

A P2 I1 
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 Le e interpreta unha obra literaria cada avaliación e é quen de 
identificar os aspectos formais e temáticos da mesma e de 
expresar, con adecuación, corrección e coherencia, unha 
valoración persoal con sentido crítico e argumentada,  

A P5 I4 

 Participa, con progresiva autonomía,  en traballos de 
investigación e/ou proxectos (Traballo de Historia da Lingua e 
producións artístico-literarias)  e é quen de desenvolver a súa 
competencia plurilingüe e integrar outras manifestacións 
artísticas nas súas producións textuais 

C P3 I2 

Códigos e abreviaturas empregadas: 

*Grao mínimo de consecución do estándar                                                                            
A  Acádase na súa totalidade, por tratarse de competencias e/ou de contidos non graduables ou fundamentais para 
acadar os obxectivos deste nivel.                           
B Acádase case sempre ou cométense erros moi pouco relevantes. 
C Acádase habitualmente ou cométense erros pouco relevantes para o nivel.              
D Acádase ocasionalmente ou cométense erros bastante relevantes.       

*PA: Procedementos de avaliación: 
Procedemento 1 (P1): observación directa na aula.                                                         
Procedemento 2 (P2): probas escritas. 
Procedemento 3 (p3): realización dos traballos e das tarefas solicitadas. 
Procedemento 4 (P4): participación en actividades orais espontáneas e exposicións orais planificadas. 
Procedemento 5 (P5): probas de lectura sobre unha obra completa. 

*IA: instrumentos de avaliación: 
Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados das probas escritas. 
Instrumento 2 (I2): valoración e rexistro a actitude de cara á materia e o traballo persoal: tarefas, traballos solicitados 
Instrumento 3 (I3): rúbrica para valorar o uso oral da lingua.    
Instrumento 4 (I4): valoración e rexistro cuantitativo da comprensión lectora e a expresión (oral ou escrita) sobre a 
obra de lectura. 

 

9.6. PROGRAMACIÓN DE AULA 

Indícase, a continuación, a organización dos contidos por avaliación. Ao estar este nivel 

condicionado polas probas ABAU, incluímos o repaso do bloque de Funcionamento da lingua  

de 1º de Bacharelato. Polo mesmo motivo, indicamos aqueles contidos que, malia estar o seu 

estudo programado para un trimestre concreto, serán con frecuencia repasados ao longo de todo 

o curso. 

Esta distribución poderá  estar sometida a calquera modificación que fose preciso realizar por 

razóns pedagóxicas ou de organización do curso. 

 PRIMEIRA AVALIACIÓN 

 Comunicación oral e escrita.  (Todo o curso) 

 Lectura, comprensión, análise e comentario de texto:  

- Resumo breve do texto ou dunha parte del.  
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- Estrutura do texto. 

- Ideas principais e secundarias (esquema). 

- Intencionalidade do texto.  

- Opinión do autor sobre algún aspecto que se indique. Será especialmente 
interesante para o alumnado que perciba as ironías, por exemplo, e non entenda 
só o que se di, senón o que se quere dicir.  

- Significado (definición ou explicación) dalgunha palabra ou expresión no texto. 

- Comentario crítico. 

 Funcionamento da lingua. (Repaso todo o curso) 

 Fonética, fonoloxía e ortografía. Conceptos básicos. O sistema vocálico e o sistema 
consonántico. Descrición de fonemas. Ditongos e tritongos. A acentuación: casos 
especiais.  

 Morfoloxía da palabra.  

 As relacións semánticas: A sinonimia. Tabús e eufemismos. Polisemia e homonimia. 
Homografía e homofonía. Relacións entre significados. Os cambios semánticos. 
Definicións de palabras.  

 As categorías gramaticais (Repaso dos temas de 1º Bacharelato): o determinante 
artigo.  O nome substantivo e adxectivo: caracterización. Xénero e número. A 
gradación do adxectivo.  

 Lingua e sociedade. ( Repaso todo o curso) 

 Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 

 Historia da normativización. A construción da variedade estándar. Interferencias 
lingüísticas: castelanismos. Desviacións da norma.  

 Educación literaria  

 A literatura galega de 1916 a 1936. (Repaso todo o curso). Información sobre o 

contexto, tendencias, grupos, influencias...; información dos principais autores e 

obras, cos seus correspondentes trazos característicos ( contido, estilo...), así coma 

da importancia que esa  época, grupo ou tendencia, autor ou obra supuxeron na 

historia da literatura. 

- A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras máis 
representativas. 

- A poesía de vangarda. Características, autores e obras máis representativos. 
Departamento de Lingua Galega e Literatura.   

- A prosa de 1916 a 1936: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e 
xornalismo).  

- O teatro de 1916 a 1936: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

‐ Comentario literario. (todo o curso). Lectura e comentario de textos significativos da 
literatura galega dos períodos incluídos no temario. Identificación das súas 
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características temáticas e formais e relación co contexto social e histórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.  

‐ Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos dunha obra completa do 
período literario referido. 

‐ Contidos non traballados en 1º bacharelato que se consideren imprescindibles para o 
progreso do alumnado ( recollidos no plan de reforzo e ampliación). 

 SEGUNDA AVALIACIÓN 

 Comunicación oral e escrita. (Todo o curso).  

 Lectura, comprensión, análise e comentario de texto. 

- Resumo breve do texto ou dunha parte del. 

- Estrutura do texto.  

- Ideas principais e secundarias (esquema).  

- Intencionalidade do texto.  

- Opinión do autor sobre algún aspecto que se indique. Será especialmente 
interesante para o alumnado que perciba as ironías, por exemplo, e non entenda 
só o que se di, senón o que se quere dicir. 

- Significado (definición ou explicación) concreto no texto dalgunha palabra ou 
expresión. 

- Comentario crítico. 

 Funcionamento da lingua. ( Repaso na terceira avaliación). 

- Sintaxe: Unidades e funcións sintácticas.  

- As categorías gramaticais. (Repaso dos temas de 1º Bacharelato) 

O pronome persoal: Caracterización. Formas. Funcións e usos das series tónica e 
átona. Os reflexivos. Outros usos de SE. A colocación do pronome átono. 
Secuencias de pronomes átonos. A interpolación.  

Outros determinantes e/ou pronomes: Os demostrativos. os posesivos. Os relativos, 
interrogativos e indefinidos. Os numerais.  

 Lingua e sociedade. ( Repaso na terceira avaliación). 

 O galego, lingua en vías de normalización. 

 O galego no primeiro terzo do século XX: contexto histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características lingüísticas fundamentais. 

 As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos fonéticos, 
morfolóxicos e sintácticos.  

 Educación literaria. 

 Comentario literario (Todo o curso). Lectura e comentario de textos significativos 

da literatura galega dos períodos incluídos no temario. Identificación das súas 

características temáticas e formais e relación co contexto social e histórico e 
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sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.  

 A literatura entre 1936 e 1976. ( Repaso na terceira avaliación).  Información sobre 

o contexto, tendencias, grupos, influencias...; información dos principais autores e 

obras, cos seus correspondentes trazos característicos ( contido, estilo...), así coma 

da importancia que esa  época, grupo ou tendencia, autor ou obra supuxeron na 

historia da literatura. 

- Xeración do 36, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, 

Cunqueiro e Neira Vilas). 

- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

- O teatro galego entre 1936 e 1975: a xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.  

- A literatura do exilio entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 

 Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos dunha obra 

completa do período literario referido. 

 TERCEIRA AVALIACIÓN 

 Comunicación oral e escrita. (Todo o curso):  

 Lectura, comprensión, análise e comentario de texto.  

 Resumo breve do texto ou dunha parte del. 

 Estrutura do texto.  

 Ideas principais e secundarias (esquema).  

 Intencionalidade do texto.  

 Opinión do autor sobre algún aspecto que se indique. Será especialmente interesante 
para o alumnado que perciba as ironías, por exemplo, e non entenda só o que se di, 
senón o que se quere dicir.  

 Significado (definición ou explicación) concreto no texto dalgunha palabra ou 
expresión. 

 Comentario crítico.  

 Funcionamento da lingua. 

‐ Sintaxe: Unidades e funcións sintácticas.  

 As categorías gramaticais (Repaso dos temas de 1º Bacharelato): 

O verbo. Formas: A raíz. A vogal temática. Os sufixos modo-temporal e de número 
e persoa. Os verbos irregulares. Categorías verbais: O modo, tempo e aspecto. 
Valores temporais e modais. O infinitivo persoal e o participio. As perífrases verbais.  

 O adverbio.  

 A preposición a as locucións prepositivas.  

 A conxunción e as locucións conxuntivas  
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 Lingua e sociedade.  

 O galego de 1936 a 1975: contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e 
características lingüísticas fundamentais. 

 O galego a finais do século XX e comezos do XXI: contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e características lingüísticas fundamentais. 

 Educación literaria. 

 Comentario literario. (Todo o curso). Lectura e comentario de textos significativos 

da literatura galega do temario. Identificación das súas características temáticas e 

formais e relación co contexto social e histórico e sociolingüístico e mais o xénero 

ao que pertencen.  

 A literatura galega de 1975 ata a actualidade. Información sobre o contexto, 

tendencias, grupos, influencias...; información dos principais autores e obras, cos 

seus correspondentes trazos característicos ( contido, estilo...), así coma da 

importancia que esa  época, grupo ou tendencia, autor ou obra supuxeron na historia 

da literatura. 

- Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos principais autores dos 80, 
os 90 e o novo século. 

- Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos principais autores dos 80, os 
90 e o novo século. 

- Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos principais autores dos 80, 
os 90 e o novo século. Ditos bloques de contidos deberán recoller os 
correspondentes estándares de aprendizaxe para avaliar os resultados. D2. 

 Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos dunha obra completa 

do período literario referido. 

Esta distribución poderá ser modificada por razóns pedagóxicas ou de organización do curso 

académico 

9.7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Con carácter xeral, poñerase en práctica unha metodoloxía que favoreza a inclusión, a 

participación e a reflexión, empregando diferentes métodos didácticos que favorezan a 

adquisición das competencias básicas: 

 Utilizarase o método expositivo para realizar a explicación de diferentes cuestións e 

resolución de dúbidas. 

 O emprego do método demostrativo permitiranos acadar o coñecemento e as competencias 

a partir da demostración práctica. 

 No método de aprendizaxe por descubrimento: o alumnado adquire o coñecemento e as 

competencias realizando diferentes traballos e tarefas. Promóvese a realización de tarefas 

ou proxectos que impliquen a busca, selección e tratamento da información en diversas 
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fontes e recursos para crear produtos propios utilizando diferentes soportes.  

 O método interrogativo permite mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Estes métodos alternaranse con outros que a continuación se indican: 

 Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de 

comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o 

traballo en grupo colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais 

básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para 

adestrar a competencia comunicativa. 

 Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 

comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos 

obxectivos de aprendizaxe. 

 É indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación dos conceptos máis 

abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas 

competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de 

aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.  

9.8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Empregaremos os seguintes materias didácticos: 

 Apuntamentos dos temas elaborados pola profesora. 

 Recursos da aula virtual. 

 Presentacións dixitais. 

 Vídeos e outros materiais audiovisuais. 

 Páxinas web de contidos relacionados co temario sobre aspectos literarios  

 Material da biblioteca do centro. 

 Selección de artigos de prensa impresa ou dixital. 

 Selección de textos literarios para a súa lectura e análise. 

9.9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Utilizaranse procedementos de avaliación variados e coherentes coas actividades de 

aprendizaxe co fin de facilitar a avaliación do alumnado e do proceso integral de ensinanza e 

aprendizaxe. 

Citamos a continuación os principais procedementos de avaliación que empregaremos: 

 Observación directa  e  análise das intervencións realizadas na aula. 

 Proceso de realización das tarefas e produto ofrecido: tarefas individuais, en grupo, 
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realizadas na aula ou fóra dela. 

 Realización de exposicións orais realizadas individualmente ou de forma cooperativa. 

 Realización de traballos escritos de forma individual ou cooperativa. 

 Elaboración dunha proba ou produto a partir da lectura dunha obra literaria. 

 Exames de avaliación. Realizáranse polo menos unha proba escrita en cada trimestre. Esta 

poderá complementarse con probas orais sobre contidos concretos. En ambos casos, serán 

comunicadas anticipadamente.  

9.10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Canto aos instrumentos ou recursos específicos de avaliación, empregaremos os seguintes:  

 Rexistro cuantitativo dos resultados dos exames de avaliación e das diferentes probas 

escritas ou orais. 

 Rexistro cuantitativo da demostración da lectura, comprensión e aproveitamento das obras 

literarias correspondentes a cada avaliación (mediante probas escritas e/ou orais). 

 Observación e rexistro do traballo persoal do alumnado: as tarefas e os traballos escritos 

planificados (regularidade, corrección, contido, caligrafía, presentación, ortografía, etc.)  

 Rúbrica de valoración das exposicións orais. 

 Rúbricas de valoración dos comentarios críticos. 

 Rúbricas de valoración do produto asociado ás obras de lectura. 

 Rexistro no caderno de aula das intervencións orais do alumnado. 

9.11. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Os 10 puntos da cualificación global de cada avaliación serán acadados segundo as seguintes 

porcentaxes: 

 Probas escritas: 80% da cualificación global 

Realizarase como mínimo unha proba escrita en cada avaliación na que se incluirán 

preguntas relacionadas cos diferentes bloques de contidos. A cualificación será positiva se 

resulta igual ou superior ao 50% da cualificación.  

No caso de que se realice máis de unha proba, a cualificación global deste apartado obterase 

calculando a media aritmética ou ponderada das mesmas, e será positiva se resulta igual ou 

superior ao 50% da cualificación. O profesorado informará o alumnado da ponderación 

correspondente en cada avaliación. 

 Actitude de cara á materia e traballo persoal do alumnado: intervencións, interese, 

esforzo e progreso no rendemento e na aprendizaxe: 10% da cualificación global 

Neste apartado valorarase a participación activa e correcta na aula, a implicación e o esforzo, 

a presentación puntual e a corrección das tarefas e traballos realizados en calquera soporte. 
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 Actividades relacionadas coa lectura das obras de lectura correspondentes a cada 

avaliación: 10% da cualificación global 

Realizaranse algunhas das seguintes probas relacionadas coa lectura: cuestionarios, fichas, 

probas escritas, preguntas orais, traballos, exposicións orais, etc, 

Valorarase a demostración da lectura da obra con preguntas determinantes, a corrección na 

análise dos elementos da obra e a redacción dun exercicio adecuado, correcto e coherente. 

En caso de realizarse unha proba oral, valorarase a a expresión dun discurso ben organizado, 

adecuado e correcto, evitando castelanismos e vulgarismos.  

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas obtidas nos apartados anteriores, 

sendo positiva en caso de resultar igual ou superior a 5. 

A cualificación da avaliación ordinaria obterase calculando a nota media das tres avaliacións, 

sendo positiva se o resultado é igual ou superior a 5.  

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dos traballos e 

tarefas suporá unha cualificación dos mesmos con cero puntos e a obriga de repetilos. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización dunha proba suporá 

a anulación da mesma e a obriga de realizar unha nova proba. Segundo o determine o profesor 

ou profesora, esta poderá ser oral ou escrita e  realizarase nese día ou noutro en función das 

circunstancias. 

9.12. PROBA DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, examinarase de todo o temario 

programado nas probas de avaliación extraordinaria. 

 A estrutura do exame será a seguinte:  

 Preguntas para avaliar o nivel de competencia lingüística nos aspectos relacionados coa 

comprensión lectora e a expresión escrita. Formularanse a partir dun texto das tipoloxías 

estudadas durante o curso. 

 Preguntas sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico). Estas 

cuestións poderán estar referidas a un texto e ser de tipo teórico e/ou práctico.  

 Preguntas sobre o bloque Lingua e sociedade. 

 Preguntas sobre o bloque de educación literaria; poderán ser de tipo teórico ou práctico. 

Esta proba será valorada sobre 10 puntos e acadarase unha avaliación positiva se a puntuación 

é igual ou superior a 5. 

Ademais da demostración da adquisición dos contidos mínimos esixidos, valorarase a 

corrección da presentación, da expresión e da ortografía. 

O uso de calquera medio fraudulento por parte do alumnado na realización da proba suporá a 
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anulación da mesma e a obriga de realizar unha nova proba. Segundo o determine o profesor 

ou profesora, esta nova proba poderá ser oral ou escrita e realizarase nese ou noutro día en 

función das circunstancias. 

9.13. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 

9.14. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

INICIAL. MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

Nos primeiros días do curso académico realizaranse unha serie de probas para verificar o nivel 

de cada alumno/a en relación aos estándares de aprendizaxe do curso que comeza. Estas probas 

de avaliación inicial poderán desenvolverse en sesión diferentes e empregando a metodoloxía 

e os recursos que o profesorado estime oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, 

cuestionarios, probas orais...  

Canto ao modelo de avaliación inicial, incluirá cuestións referidas aos bloques de contidos que 

vertebran o currículo da materia:  

 Avaliación da competencia comunicativa: actividades de comprensión e expresión oral e 

escrita. 

 Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade 

lectora , así coma a de comprensión de textos escritos. 

 Conceptos: cuestión sobre os contidos traballados nos diferentes bloques en cursos 

anteriores: lingua, lingua e sociedade e literatura. 

Esta proba permite detectar as fortalezas e debilidades individuais e colectivas do alumnado, e 

posibilita a posta en común do profesorado na reunión de avaliación inicial para ofrecer as 

medidas oportunas. Ademais, desde este departamento tratarase de atender ao alumnado da 

forma máis individualizada posible, realizando reforzos educativos que serán debidamente 

indicados nas cualificacións do XADE, seleccionando actividades de reforzo da comprensión 

e da expresión oral e escrita e adaptando as actividades e as obras de lectura ás diferentes 

capacidades do alumnado. 

9.15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), segundo o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias 

co fin de que poidan acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

Os principios básicos para o tratamento do alumnado con NEAE e MAD parten da súa inclusión 

na aula, da non discriminación e da igualdade afectiva.  
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Para favorecer o cumprimento destes principios, o Departamento de Lingua galega e Literatura 

adoptará as medidas que faciliten a integración e a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade. 

Entre estas medidas cabe salientar : 

 Establecer accións para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, 

tales coma a adaptación dos instrumentos de avaliación, a adaptación dos tempos das probas, 

explicar e marcar claramente as tarefas das probas, comprobar que se entenden as 

instrucións. 

 Buscar a  localización máis adecuada na aula ás necesidades concretas do alumnado.  

 Potenciar actividades voluntarias e de afondamento para alumnado con intereses ou 

capacidades altas. 

 Atender da forma máis individualizada posible o alumnado procedente doutros países cun 

nivel baixo de comprensión do idioma ou cun baixo nivel académico, así coma o alumnado 

con rimos de aprendizaxe diferentes e con características sensoriais que dificulten a 

aprendizaxe. 

 Utilizar recursos complementarios de reforzo e ampliación orientados ás necesidades 

individuais do alumnado. 

O alumnado con NEAE figura recollido no Plan de Atención á Diversidade do Departamento 

de Orientación. 

9.17. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Desde a materia de Lingua e Literatura atenderemos, como non podería ser doutra maneira, ao 

tratamento das distintas categorías dos temas transversais: a comprensión lectora, a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica. 

De forma máis concreta, fomentarase a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, os valores inherentes ao principio 

de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, 

física, racial ou social.  

Do mesmo xeito, promoveremos a prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como os valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade. 

Nas clases de Lingua Galega fomentarase o respecto pola diferenza e evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas, así como os estereotipos que supoñan discriminación 

por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

9.18. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

En liñas xerais, a acción educativa do Departamento de Lingua Galega e Literatura ten como 
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un dos seus principais obxectivos a formación humana do alumnado e a promoción dos valores 

de igualdade, o respecto á diversidade e a non violencia, entendendo o Instituto como un marco 

de convivencia positiva. 

Partindo do Plan de Convivencia, perseguimos acadar os seguintes obxectivos fundamentais: 

 A convivencia democrática e a resolución pacífica de conflitos. 

 O respecto pola liberdade de conciencia, a intimidade e a dignidade de todos os membros 

da comunidade educativa. 

 O respecto e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal, física, 

racial ou social.  

 O respecto polas diferencias na orientación sexual ou na identidade de xénero. 

 Coeducación e rexeitamento de calquera manifestación de discriminación e/ou violencia 

contra as mulleres. 

 Adquirir actitudes de empatía, colaboración e axuda cara aos demais. 

 Alimentación e hábitos de vida saudables. 

9.19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

O plan de fomento de lectura deste departamento levarase a cabo en colaboración coa biblioteca 

do centro, que proporciona os fondos e recursos necesarios, organiza e promove a participación 

en distintas actividades relacionadas coa lectura e co Club de Lectura. Esta colaboración resulta 

especialmente proveitosa debido a que dous membros do departamento son integrantes do 

equipo da biblioteca e do club de lectura. 

Na selección de obras de lectura para este nivel tívose en conta que fosen representativas dos 

diferentes períodos literarios estudados, procurando, ao mesmo tempo que se adecuasen ao seu 

nivel de comprensión lectora. Este criterio de selección non supón esquecer o enriquecemento 

persoal do alumnado e a oportunidade de fomentar a reflexión sobre temas transversais 

fundamentais coma a paz, a saúde, a igualdade, o respecto, a convivencia...  

As obras de lectura poderán ser utilizadas para traballar diferentes aspectos curriculares: 

características do xénero literario, os modos de expresión, elaboración de resumos, descrición 

de espazos e personaxes, elaboración de traballos escritos, exposicións orais, busca de 

información... Desta forma, a lectura, ademais de servir de fonte de pracer, promove estratexias 

para desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.  

As principais actividades que se realizarán en torno á obra de lectura e a outros textos literarios 

son: 

 Lectura en voz alta dunha selección de poemas e de fragmentos de obras literarias para 

fomentar o interese pola súa lectura.  

 Realización de actividades que impliquen a busca e selección de información sobre 

diferentes obras e  autores/as. 
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 Traballo de investigación sobre unha obra ou sobre algún aspecto concreto da obra. 

 Traballo de análise e valoración crítica das obras. 

Obras de lectura recomendadas para 2º Bacharelato 

- Castelao: os vellos non deben de namorarse;  Cousas; Os dous de sempre 

- Costas González: 55 mentiras sobre a lingua galega. 

- Méndez Ferrín: O crepúsculo e as formigas. 

- Núñez Singala: En galego, por que non? 

- Otero Pedrayo: O fidalgo. 

- Rei Vilas, María: Flores de ferro 

9.20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

DO CENTRO 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura considera fundamental favorecer o uso e 

aprendizaxe do galego de xeito que impulse a súa normalización. 

O  nivel de competencia do noso alumnado na lingua galega é inferior ao acadado en  castelán, 

especialmente na competencia oral, de maneira que o sistema educativo non está ao mandado 

legal de formar cidadáns cunha competencia semellante  nos dous idiomas. 

Neste sentido apuntamos as seguintes contribucións: 

 Planificación de actividades que melloren a competencia lingüística do alumnado, que 

contribúan á normalización e ao fomento do uso do galego e á superación dos prexuízos 

lingüísticos. 

 Colaboración estreita e posta en valor das actividades do ENDL. 

 Colaboración con outros departamentos didácticos para fomento do uso normal da lingua 

galega. 

9.21. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO TIC DO CENTRO 

En virtude do disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Departamento de Lingua Galega 

e Literatura promoverá a aplicación da educación dixital co fin de impulsar novos métodos de 

ensinanza- aprendizaxe. 

Contribuirase a este proxecto coas accións que a seguir indican: 

‐ Creación e actualización da aula virtual. 

 Promoción dos medios audiovisuais e das TICs como ferramenta complementaria de 

aprendizaxe e de apoio ás explicacións realizadas na aula, ás exposicións orais que realice 

o alumnado, busca de información, composición de textos, realización de traballos de 

investigación, gravacións... Informarase ao alumnado das páxinas web nas que poden 



9. Programación didáctica de Lingua Galega e Literatura 2º BACHARELATO 
 

292 

encontrar información sobre temas relacionados con distintos aspectos da materia 

(gramática, sociolingüística, literatura, autores, temas transversais que aparecen nos textos-

modelo de cada unidade, prensa...). 

 Utilización dos procesadores de textos: para a presentación correcta dos traballos escritos 

en ordenador: marxes, sangrados, tamaño e tipos de letra, subliñado, paxinación, etc. 

 Utilización dos medios audiovisuais para a proxección de imaxes, fotografías, películas, 

reportaxes, documentais, entrevistas a persoeiros destacados, reprodución de gravacións 

musicais… 

 Utilización dos programas de presentación (PowerPoint) para as exposicións orais do 

alumnado. 

 Uso de dicionarios en rede. 

 Uso de internet como medio de acceso a bibliotecas e aulas virtuais, visitas a páxinas web 

de interese, lectura da prensa, artigos de opinión, entrevistas… 

 Utilización do correo electrónico como forma de comunicación directa co alumnado.  

9.22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Debido á situación sanitaria actual, e seguindo as instrucións do protocolo de adaptación ao 

contexto covid, non resulta posible realizar unha proposta concreta das actividades que se 

realizarán este curso. Planificaranse de xeito progresivo aquelas que poidan desenvolverse na 

aula ou de xeito telemático. 

9.23. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA UN 

ENSINO NON PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL  

1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 

Non se realizarán modificacións nos estándares e competencias da programación presencial. 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Procedementos: 

‐ Procedemento1 (P1): observación directa a través das intervencións realizadas nas 

videoconferencias. 

‐ Procedemento 2 (P2): proceso de realización de tarefas con resultado produto (produción 

de textos). 

‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas  e grao de 

elaboración das mesmas. 

Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1) : rúbricas de valoración do produto ofrecido.  

‐ Instrumento 2 (I2): rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas e 
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actividades propostas. 

‐ Instrumento 3 (I3): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na entrega 

das tarefas, grao de comunicación a distancia e seguimento da participación na contorna 

virtual de aprendizaxe. 

‐ Instrumento 4 (I4): rexistro cuantitativo dos resultados das diferentes probas escritas ou 

orais realizadas na plataforma indicada pola Consellería de Educación) 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES  

Empregarase os seguintes medios:  

‐ Videoconferencias. Atendendo ás necesidades e desenvolvemento do curso, poderanse 

planificar sesións a través da plataforma  indicada pola Consellería de Educación. 

‐ Aula Virtual (moodle). Empregarase como medio para compartir os contidos  e as propostas 

de traballo. Trasladarase e adaptarase o deseño das sesións aos cursos desta plataforma, 

procurando na medida do posible unha aprendizaxe activa, autónoma mais guiada e con 

contidos adecuados e pertinentes en dificultade e volume de traballo. 

‐ Correo electrónico (grupo de correo e correo individual). Empregarase como mecanismo de 

atención personalizada do alumnado. 

Tendo en conta a especial dificultade da situación académica neste nivel educativo, 

prográmanse tarefas que impliquen o estudo constante dos principais estándares da materia, 

especialmente os habituais nas probas ABAU: 

‐ Actividades para reforzar o nivel de competencia comunicativa nos aspectos relacionados 

coa comprensión,  a análise e a produción textual, especialmente referidas aos textos 

argumentativos.  

‐ Actividades sobre o bloque de coñecemento da lingua. 

‐ Actividades sobre o bloque de educación literaria. 

‐ Actividades sobre o bloque Lingua e sociedade. 

‐ Actividades de reforzo para o alumnado que o necesite. 

4. MATERIAIS E RECURSOS  

 Material teórico e práctico elaborado polas profesoras da materia.  

 Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais en 

formato electrónico, caixa de correos de tarefas. 

 Videoconferencia a través da plataforma indicada pola Consellería de Educación. 

 Materiais en rede para complementar ou reforzar os contidos.  

5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de avaliación e de cualificación serán valorados no momento de producirse esta 

situación seguindo as instrucións que determine a Consellería de Educación.   
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6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

Para o alumnado que non acade unha avaliación positiva mediante o cálculo da nota media das 

tres avaliacións, deseñaranse  unha serie de tarefas enfocadas especificamente á súa 

recuperación ou unha proba final escrita que será realizada de forma telemática. 

7. PROBA EXTRAORDINARIA  

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba 

extraordinaria segundo os criterios establecidos na Programación Didáctica e que recolla os 

contidos de toda a materia. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 

mecanismo de recuperación da materia de forma telemática. 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO COA MATERIA 

PENDENTE 

Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 

9. ENSINO SEMIPRESENCIAL  

Nesta modalidade, as ferramentas de traballo coas que contaremos son coincidentes á modali-

dade en liña: aula virtual do centro e ferramentas corporativas indicadas para a comunicación 

co alumnado. 

Dada a súa natureza híbrida, o fundamental neste tipo de ensino é a planificación rigorosa das 

sesións da materia tendo en conta aquelas que terán lugar no centro e as non presenciais. 

 no centro: reservadas fundamentalmente para resolución de dúbidas, formulación de 

cuestións ou ben desenvolvemento de explicacións. 

 a distancia: sesións de traballo autónomo pautado previamente polo profesorado e apoiado 

das ferramentas que achega a aula virtual. 

Manteranse os criterios de avaliación e cualificación e, sempre que a situación o permita, 

procurarase que a realización das probas de avaliación sexan realizadas de forma presencial. 

9.24. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN  

Tal e como está prescrito, a Programación Didáctica é revisada e aprobada polos membros do 

Departamento no mes de setembro. 

O profesorado responsable de impartir esta materia informará ao seu alumnado ao principio de 

curso dos principais elementos da programación, así como  dos obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación. Tamén se explicarán cales son os procedementos e instrumentos de avaliación 

que se van a empregar e o sistema de cualificación que se seguirá durante o curso. 
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10. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

A aplicación práctica da programación didáctica esixe unha reflexión e unha avaliación 

sistemática dos elementos fundamentais que a compoñen. 

Para analizar os diferentes aspectos da programación, esta estará suxeita a dous tipos de 

avaliación:  

 Avaliación de progreso. Permitirá una mellor aplicación da programación á hora de 

desenvolver un axuste máis adecuado ás necesidades do alumnado. Os profesorado fará un 

seguimento da programación mensual e trimestral (coincidindo coa avaliación). 

Valorarase os estándares acadados, a correcta secuenciación da materia, os propios recursos 

empregados e a metodoloxía didáctica empregada, así como tamén, o nivel da clase e 

dificultades atopadas. O/a profesor/a poderá introducir as medidas correctoras sempre que 

o estime oportuno. 

 Avaliación final. Terá como obxectivo a consideración da programación dun ano escolar 

para o seguinte, reformulando aqueles aspectos que se considere oportuno. 

Os INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN que se empregarán serán 

os seguintes: 

 Reunións de coordinación. O Departamento reunirase de forma periódica, cando menos 

unha vez ao mes para realizar unha avaliación progresiva da programación, valorar o seu 

cumprimento e propor modificacións ou non da mesma. En caso de ter que realizar algunhas 

modificacións, analizaranse as causas. 

 Reunións de avaliación. Estas reunións terán como obxectivo a análise do 

desenvolvemento da programación, reflectindo na memoria final do departamento aqueles 

apartados que precisan ser modificados ou reformulados. 

 Memoria final. Este documento comprenderá, entre outros puntos, a serie de aspectos da 

programación que sería preciso reformar para adaptala, tanto ao tempo dispoñíbel, como ás 

necesidades do alumnado, como a un mellor axuste co establecido no currículo. Todos os 

aspectos que cómpre reformar consignados na memoria serán tidos en conta á hora de 

elaborar a programación didáctica do ano seguinte. 

 Estatísticas. Despois de facer cada avaliación do alumnado, estudaranse os datos 

estatísticos respecto ao número de aprobados, suspensos e non presentados por cada curso, 

co obxectivo de detectar un posíbel abandono e fracaso escolar ligado a desaxustes na 

programación didáctica. 

10.1. INDICADORES DE LOGRO NA AVALIACIÓN DO PROCESO DE 

ENSINO, DA PRÁCTICA DOCENTE E DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA  
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Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, así como a propia programación 

empregaremos os seguintes indicadores de logro:  

 Obxectivos.  

 Contidos.  

 Temporalización.  

 Criterios de avaliación.  

 Estándares de aprendizaxe  

 Contidos mínimos exixíbeis.  

 Metodoloxía didáctica (recursos).  

 Atención á diversidade.  

 

 

Indicadores de logro Niveis de logro Observacións. Modificacións 
e propostas de mellora 

Alto Medio Baixo 

Obxectivos Están correctamente fixados e 
asociados aos contidos. 

    

Contidos Inclúense todos os necesarios.     

 Están secuenciados 
adecuadamente. 

    

Temporalización Determinouse con precisión.     

 Respectouse a distribución 
temporal dos contidos. 

    

 Respectáronse as actividades 
programadas. 

    

 Respectáronse os exames 
programados. 

    

Criterios de 
avaliación 

Os criterios de avaliación son 
claros. 

    

 Formula diversos instrumentos 
de avaliación. 

    

 Concretáronse os instrumentos 
de avaliación en todos os casos. 

    

 Os criterios de cualificación 
están ben definidos. 

    

 Establecéronse os mínimos 
esixíbeis. 

    

Estándares de 
aprendizaxe 

Presentan claridade e 
concreción. 
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 Están correctamente 
interrelacionados cos criterios de 
avaliación e cualificación. 

    

 Adáptanse perfectamente á 
xeneralidade do alumnado. 

    

Competencias 
básicas e 
competencias 
clave 

Están perfectamente recollidas e 
interrelaciondas cos contidos, 
criterios de avaliación e 
estándares de aprendizaxe. 

    

Contidos 
mínimos esixíbeis 

Están perfectamente concretados 
e ben clarificados. 

    

Metodoloxía 
didáctica 
(recursos) 

É a adecuada tanto para ESO 
como Bacharelato. 

    

 Hai variedade de actividades 
integradoras no currículo. 

    

 Detalláronse todos os recursos 
didácticos necesarios para o 
desenvolvemento da 
programación.  

    

 As estratexias metodolóxicas son 
as axeitadas. 

    

Atención á  
diversidade  

A programación das medidas de 
atención á diversidade foron as 
correctas.  

    

 Hai presenza de estratexias 
diversificadas que dean resposta 
a distintos intereses e ritmos de 
aprendizaxe, tendo en  conta as 
medidas de atención á 
diversidade (RL, ACI...)  

    

 Recóllese a coordinación con 
outros profesionais 
(departamento de orientación), 
para modificar e/ou adaptar 
contidos, actividades, 
metodoloxía, recursos aos 
diferentes ritmos e posibilidades 
de aprendizaxe.  
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11. ANEXO Á MEMORIA ACADÉMICA DO CURSO 2020-2021. 

RESULTADOS DA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Curso 
 

Nº de alumnos/as 
suspensos na 

avaliación ordinaria 

Nº de alumnos/as con 
avaliación positiva na 
avaliación extraordinaria 

Nº de alumnos/as con 
avaliación negativa na 

avaliación extraordinaria 

Nº de alumnos/as 
NP  na avaliación 

extraordinaria 

1º ESO LGL 3 1 1 1 

2º ESO LGL 8 0 6 2 

3º ESO LGL 8 4 0 4 

3º ESO PMAR 2 1 0 1 

4º ESO LGL 11 2 7 2 

1º BACH LGL 1 0 0 1 

2º BACH LGL 7 5 2 0 
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Asinan esta programación o profesorado do Departamento: 

María Mansilla Antelo 
(Xefa do Departamento) 

         Miguel Bugallo Sánchez 

Teresa Filloy Chao         María Luísa Otero López 

   

                               
 
                                                                               A Estrada, 01 de 04  de 2022 


